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PORTUGAL
SACRO-PROFANO.

AB
Bambres , Freguezia no Bifpado

de Miranda, tem por Orago S. Tho-
mé ApoíWo , o Pároco he Vigario ;

perpetuo dl aprefentaçio da Mitra,
tem de renda vinte e cinco mil reis,

fora o pé de altar : difta de Lisboa»

oitenta léguas , e de Miranda quatorze , terfi centor

e cinco vizinhos.

AbassÃo, Freguezia no Arcebifpado de Braga,

tem por Orago S. Thomé Apoftolo , o Pároco he

Abbade do Padroado Real, rende efta Abbadia du-

zentos e cincoenta mil reis: difta de Lisboa feífenta^

léguas , e de Braga três e meia , tem feífènta e féis

vizinhos,

AbassÃo, Freguezia no Arcebifpado de Braga ,

tem por Orago íCchrifíovão , o Pároco he Vigário

da aprefentaçáo doAbbade de S. Miguel de Gémeos,
rende a Vigairaria dez mil reis , fora o pé de Altar

:

difta de Lisboa felTenta léguas, e de Braga quatro

^

tem vinte e fete vizinhos.

A ii Aba%
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Abassas , Freguezia no Arcebifpado de Braga,

tem por Orago S. Pedro Apoftoío , o Pároco he

Vigário, que aprefenta a Camera Eccleíiaftica de Bra-

ga , rende efta Vigairaria quatrocentos mil reis : dif-

ta de Lisboa feííenta léguas , e de Braga quinze

,

tem cento e noventa e quatro fogos.

Abbade (Santa Maria de) Freguezia no Arcebit

pado de Braga , o Pároco he Abbade da Cafa de

Bragança , rende trezentos e feííenta mil reis: difta

de Lisboa feíTenta léguas , e de Braga duas , tem cen-

to e quarenta e nove fogos.

Abbade de Vermoim, Freguezia no Arcebifpa-

do de Braga 3 o Pároco he Abbade da aprefentação

ordinária de concurfo , rende efta Abbadia cento e

feííenta mil reis : difta de Lisboa feíTenta léguas , c

de Braga três , tem vinte , e quatro vizinhos.

Abbadim, Freguezia no Arcebifpado de Braga,

tem por Orago S. Jorge , o Pároco he Abbade da

aprefentação de Luiz António Lopes de Carvalho

Fonfeca e Camões da Villa de Guimarães , Senhor

defte couto de Abbadim , rende efta Abbadia feíTenta

mil reis,: difta de Lisboa feíTenta e féis léguas , e de

Braga fete , tem cento e três moradores.

Abedim (Santa Maria de) Freguezia no Arcebif-

pado de Braga
5 o Pároco he Abbade da aprefenta-

ção do Morgado da Cafa de Regalados , rende a Ab-
badia trezentos mil reis : difta de Lisboa feíTenta e

quatro léguas , e de Braga oito , tem cento e fincoen-

ta e cinco fogos.
i

Abitureiras, Freguezia no Patriarcado , tem por

Orago N. Senhora da Conceição , da aprefentação

do Patriarca, como Reitor do Collegio Patriarcal,

rende duzentos e vinte mil reis : difta de Lisboa quin-

ze léguas , tem duzentos e vinte e nove vizinhos.

A#;VL j Freguezia rio, Bilpadg de Coimbra, terr^
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por Orago N. Senhora das Neves 3 o Pároco he Vi-

gário collado da aprefentação do Mofteiro das Re-
ligiofas de S. Bernardo de Lorváo , rende cento e

vinte mil reis : difta de Lisboa vinte léguas , e de

Coimbra fete , tem quarenta e fete fogos.

Abobeda, Freguezia no Arcebifpado de Évora ,

tem por Orago S. Marcos Euangelifta, o Pároco he

Cura da aprefentação da Mitra , rende duzentos e

féis alqueires de trigo 3 cincoenta e hum de cevada :

difta de Lisboa vinte léguas 3 e de Évora três , tem
trinta e três moradores.

Aboboreira , Freguezia no Bifpado da Guarda,
tem por Orago S. Silveftre , o Pároco he Cura,

que aprefenta o Vigário de S.Vicente de Abrantes,

rende trinta e dous mil reis : difta de Lisboa vinte e

oito léguas , e da Guarda vinte e quatro , tem cento

e quatorze fogos.

Aboim , Freguezia no Arcebifpado de Braga ,

tem por Orago N. Senhora da Conceição 3 o Páro-

co he Vigário da aprefentação do Abbade do Salva-

dor de KoíTas , rende cincoenta mil reis : difta de

Lisboa feflenta léguas, e de Braga féis , confta de

cem moradores.

Aboim, Freguezia no Arcebifpado de Braga 3 tem
por Orago S. Pedro Apoftolo

5
o Pároco he Cura,

que aprefenta o Cabido da Collegiada de Guimarães,
rende trinta mil reis: difta de Lisboa feffenta léguas,

e de Braga íeis , tem noventa e quatro fogos.

Aboim das Chossas, Freguezia no Arcebifpado

de Braga , tem por Orago Santo Eftevão , o Pároco
he Abbade da aprefentação do Vifconde de Villa-

nova de Cerveira , rende trezentos mil reis : difta

de Lisboa cincoenta e quatro léguas , e de Braga fe-

te, confta de cem moradores.

Aboim da Nóbrega, Freguezia noArcebiípado
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de Braga , tem por Orago N. Senhora da Aflum-
pçáo , o Pároco he Vigário collado do Commenda-
dor de Malta , rende cem mil reis : difta de Lisboa

feíTenta léguas , e de Braga quatro , tem trezentos e

vinte e dous moradores.

Aborim , Freguezia no Arcebifpado de Braga ,

tem por Orago S, Martinho Bifpo, o Pároco he Vi-

fario. da aprefentaçáo do Mofteiro de Carvoeiro de

longes Benediftinos , rende oito mil reis, fora o
pé de altar: difta de Lisboa feíTenta léguas , edeBra»
ga quatro, tem feíTenta moradores.

, Abrasa, Freguezia no Patriarcado , tem porOra-
go Santa Margarida , o Pároco he Cura da apre-

fentaçáo do Prior de Alcanede , rende quarenta mil

reis : difta de Lisboa dezoito léguas , tem cento e

cincoenta moradores.

Abragão, Freguezia noBifpado do Porto, tem
por Orago S. Pedro Apoftolo , o Pároco he Abba-
de do Padroado Real , rende cem mil reis : difta de

Lisboa feíTenta léguas , e do Porto fete , tem duzen-

tos e treze fogos.

Abrantes , Villa no Bifpado da Guarda , tem
quatro JFreguezias , a faber : Santa Maria , Priorado

da aprefentaçáo do Marquez de Abrantes , rende

cento e cincoenta mil reis : difta de Lisboa vinte e oi-

to léguas , eda Guarda vinte e três , tem hum fogo.

S. Pedro. O Pároco he Prior da aprefen-

taçáo do Marquez de Abrantes , rende o Priorado

cento e vinte mil reis, tem cinco fogos.

S. Vicente. Q Pároco he Vigário do Pa-

droado Real, rende cento e cincoenta mil reis, tem
quinhentos e trinta e três fogos.

S. João Baptifta. O Pároco he Vigário do

Padroado Real , rende duzentos mil reis , tem qua-

trocentos e noventa e- fete fogos.

Acrei-
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Abreiro , Freguezia no Arcebifpado de Braga

,

tem por Orago Santo Efteváo , o Pároco he Vigá-

rio collado do Commendador de Poiares Maltez , ren-

de oirenta mil reis : difta de Lisboa feíTenta léguas ,

e de Braga vinte e huma , tem cento e virote e cin-

co vizinhos.

Abrunhosa , Freguezia no Bifpado de Vifeu,

tem por Orago Santa Cecilia , o Pároco he Cura da

aprefentaçáo do Abbade das Chans , tem de côngrua

féis mil reis, fóra o pc de altar : difta de Lisboa cin-

coenta léguas , e de Vifeu quatro , tem cento c fe-

tenta e cinco rogos.

AC
Aceiceira , Freguezia no Patriarcado , tem por

Orago N. Senhora da Purificação, o Pároco he Prior

da aprefentaçáo do Marquez de Tancos , rende du-

zentos mil reis : difta de Lisboa vinte léguas e meia ,

tem duzentos e quarenta e nove fogos,

Achete , Freguezia no Patriarcado , tem por

Orago N. Senhora da Purificação , o Pároco he Vi-
gário collado da aprefentaçáo do Patriarca , rende

quarenta mil reis : difta de Lisboa dezefeis léguas,

tem duzentos e fetenta e cinco fogos.

Açoreira, Freguezia no Arcebifpado de Braga,
tem por Orago S. Joáo Euangelifta , o Pároco he

Vigário da aprefentaçáo do Reitor da Torre , tem
de côngrua quatorze mil e feiscentos , e o pé de al-

tar : difta de Lisboa feílènta e quatro léguas, e de

Braga trinta , tem fetenta e oito fogos.

Açores (Santa Maria de) Freguezia no Bifpa-

do da Guarda , o Pároco he Prior da aprefentaçáo

Ordinária, rende duzentos mil reis: difta de Lisboa
feíTenta léguas, e da Guarda duas, tem cincoenta e

nove fogos.

Ada-
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Adaens, Freguezia no Arcebifpado de Braga 5

tem por Orago S. Pedro Apoftolo , o Pároco he
Cura da aprefentaçáo do Reitor de Santo Eloy de
Villar de Frades, rende cincoenta mil reis: difta de
Lisboa feíTenta léguas , e de Braga duas , tem feten-

ta e fete fogos.

Adaval , Freguezia no Arcebifpado de Évora

,

tem por Orago S. Miguel , o Pároco he Cura da
aprefentaçáo do Arcebifpo , rende cento e vinte al-

queires de trigo, e feíTenta de cevada: difta de Lif-

boa vinte e huma léguas , e de Évora quatro , tem
cincoenta e oito fogos.

Adaufe, Freguezia no Arcebifpado de Braga y
tem por Orago N. Senhora da Conceição , o Páro-
co hê Reitor" da aprefentaçáo da Mitra , rende cento
c fetenta mil reis : difta de Lisboa feíTenta léguas , e
de Braga meia légua , tem duzentos e oitenta fogos.

Adeganha, Freguezia no Arcebifpado de Braga ,

tem por Orago Sant-Iago Apoftolo , o Pároco he
Reitor da aprefentaçáo da Mitra , rende quarenta mil

reis : difta de Lisboa feíTenta e féis léguas , e de Bra-

ga vinte e cinco , tem fetenta e dous fogos.

Adem , Freguezia no Bifpado de Vileu , o Pá-

roco he Abbade da aprefentaçáo da Mitra , rende fe-

tenta mil reis : difta de Lisboa feíTenta léguas , e de

^ifeu quinze , tem ,quarenta fogos.

Adiça , Freguezia no Arcebifpado de Évora, tem
por Orago S. Pedro Apoftolo, o Pároco he Cura

da aprefentaçáo do Arcebifpo , rende cento e noven-

ta e cinco alqueires de trigo , e feíTenta de cevada

:

difta de Lisboa vinte e íeis léguas , e de Évora tre-

ze , tem cento e vinte e quatro vizinhos,

Adorigo, Freguezia no Bifpado de Lamego,
tem por Orago N. Senhora do Conduzendc , o Pá-

roco hç Gura da aprefentaçáo do Reitor de Villa de

Dar-
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Barcos 3 tem de côngrua fete mil reis ^ e o pé de al-

tar: difta de Lisboa feiTenta léguas ^ e de Lamego
três y tem feiTenta e féis moradores.

Adoufe 3 Freguezia no Arcebifpado de Braga
y

tem porOrago N. Senhora da AfTumpçáoj o Páro-

co he Reitor da aprefentaçáo dos Cónegos de Bra-

ga 3 rende trezentos mil reis : difta de Lisboa feiTen-

ta léguas 3 e de Braga treze ^ tem cento e Qitenta e

féis moradores.

Santo Adrião ^ Freguezia noBifpado de Lame-
go j tem porOrago Santo Adrião 3 o Pároco he Cu-
ra da aprefentaçáo do Reitor de Sabrofo da Villa de

Barcos , rende trinta mil reis : difta de Lisboa fin-

coenta e féis léguas 3 e de Lamego três y tem feflen-

ta e dous moradores.

AF
Afife 3 Freguezia no Arcebifpado de Braga

5 tem
por Orago Santa Chriftina 3 o Pároco he Reitor da

aprefentaçáo da Mitra com alternativa da Sé Apofto-

lica , e do Convento de S. Domingos de Santa Cruz
de Viana ^ rende cento e trinta mil reis : difta de

Lisboa feiTenta e duas léguas y e de Braga fete e meia ,

tem duzentos e dezefeis moradores.

Affonsim (Santa Maria de) Freguezia no Arce-

bifpado de Braga ^ tem por Orago N. Senhora da

Aííumpção y o Pároco he Vigário collado da apre-

fentaçáo do Reitor de Penfaíves y rende cincoenta mil

rás : difta de Lisboa feiTenta léguas ^ e de Braga tre-

ze ^ tem quarenta e cinco fogos.

AG
Agadão ^ Freguezia no Bifpado de Coimbra > tem

por Orago Santa Maria Magdalena 3 o Pároco he

Cura da aprefentaçáo do Prior da Caftanheira y
rçn-

dc
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de quarenta mil reis : difta de Lisboa quarenta lé-

guas 3 e de Coimbra féis y tem cento e dous mora-
dores.

Agilde , Freguezia no Arcebifpado de Braga ,

tem por Orago Santa Eufemia, o Pároco he Vigá-
rio da aprefentaçáo do Reitor de S. Miguel de Bor-

ba de Godirn , tem de côngrua treze mil reis em di-

nheiro , trinta alqueires de pão meado
y 4

e trinta e

dous almudes de vinho : difta de Lisboa feílênta lé-

guas , e de Braga fete , tem duzentos e cinco fogos.

Acostem, Freguezia no Arcebifpado de Braga

,

tem por Orago S. Pedro Apoftolo , o Pároco he

Reitor da aprefentaçáo da Mitra, rende cento e cin-

coenta mil reis : difta de Lisboa fetenta e quatro lé-

guas , e de Braga quatorze , tem duzentos e feííenta

fogos.

Agrell a , Freguezia no Arcebifpado de Braga,

tem por Orago Santa Chriftina , o Pároco he Vigá-

rio aa aprefentaçáo do Reitor de S. Joáo de Cafte-

láos y tem de côngrua dezefeis mil reis , fora o pé de

altar : difta de Lisboa feííenta e duas léguas 3
e de

Braga trcs , tem quarenta e oito fogos.

Agrella , Freguezia no Bifpado do Porto, tem

por Orago S- Pedro Apoftolo, o Pároco he Cura da

aprefentaçáo do Reitor de S. Juliáo de Agua longa ,

rende cem mil reis : difta de Lisboa cincoenta e três

' léguas , e do Porto três , tem cento e vinte vizinhos.

Agrobom, Freguezia no Arcebifpado de Braga,

tem por Orago S. Miguel , o Pároco he Abbade da

aprefentaçáo do Padroado Real , rende duzentos e

trinta mil reis : difta de Lisboa fetenta léguas , e de

Braga vinte e cinco , tem feíTenta e cinco fogos.

Agrochão, Freguezia no Bifpado de Miranda,
tem por Orago S. Mamede , o Pároco he Cura da

aprefentaçáo do Abbade de Penasjuntas > rende trinta

mil
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mil reis : difta de Lisboa oitenta léguas , e de Mi-
randa doze 5 confia de cem moradores.

Agua longa 3 Freguezia no Arcebifpado de Bra-

ga , tem por Orago S* Paio , o Pároco hé Abbade
da aprefentaçáo do Vifconde de Villa-nova de Cer-

veira , rende trezentos mil reis : difta de Lisboa fef-

fenta e duas léguas , e de Braga fete , tem cento e

cinco vizinhos.

Agua longa ^ Freguezia no Bifpado do Porto,

tem por Orago S. ]uliáo , o Pároco he Reitor col-

lado 5 tem de renda cem mil reis : difta de Lisboa

cincoenta e três léguas 3 c do Porto três , tem no-

venta e hum vizinhos.

Agua revez, Freguezia no Arcebifpado de Bra-

ga 5 tem por Orago S. Bartholomeu Apoftolo , o
Pároco he Abbade da aprefentaçáo da Cafa de Bra-

gança 5 rende duzentos e cincoenta mil reis : difta de

Lisboa feífenta e duas léguas 3 e de Braga vinte c

duas, tem cincoenta moradores.

Aguada de eaixo 5 Freguezia no Bifpado de

Coimbra , tem por Orago S. Martinho Bifpo 5 o Pá-

roco he Cura annual da aprefentaçáo do Prior do
Barro , rende quarenta mil reis : difta de Lisboa qua-

renta léguas ^ tem cento e trinta e cinco vizinhos.

Aguada de cima , Freguezia no Bifpado de Co-
imbra 3 tem por Orago Santa Eulália ., o Pároco he
Prior da aprefentaçáo da Univerfidade de Coimbra 3

rende quatrocentos mil reis : difta de Lisboa feífenta

e quatro léguas , e de Coimbra fete 3 terri cento e
feífenta e quatro fogos.

Aguas, Freguezia no Bifpado da Guarda 3 tem
por Orago S. Marcos 5 o Pároco he Cura , que apre-

fenta o povo , rende feífenta mil reis : difta de Lif-

boa quarenta e cinco léguas , e da Guarda nove^
tem oitenta e quatro fogos.

Aguas
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Aguas bellas , Freguezia no Bifpado da Guarda ,

tem por Orago Santa Maria Magdalena
3 o Pároco

he Prior da aprefentaçáo da Cafa de Arronches
3 ren-

de cento e noventa mil reis : difta de Lisboa cinco-

enta léguas ^ e da Guarda quatro y tem oitenta e hum
moradores.

Aguas bellas 3 Freguezia no Bifpado de Coim-
bra , tem por Orago N. Senhora da Graça 3 o Páro-

co hê Prior da aprefentaçáo do Senhor de Aguas
bellas 5 rende trezentos e noventa mil reis: difta de

Lisboa vinte e quatro léguas 3 e de Coimbra dez 3

tem duzentos moradores.

Aguas boas 3 Freguezia no Bifpado de Vifeu,
tem por Orago o Efpirito Santo 3 o Pároco he Cura
da aprefentaçáo do Abbade de Santo André de Ferreira

de Aves 5 tem de côngrua oito mil reis y fora o .pé

de altar : difta de Lisboa cincoenta e duas léguas y e

de Vifeu cinco , tem trinta e féis moradores.

Aguas santas 5 Freguezia no Bifpado do Porto y

tem por Orago N. Senhora do O 3 o Pároco he Rei-

tor da aprefentaçáo de Malta y rende cento e vinte

mil reis : difta de Lisboa cincoenta léguas 5 e do Por-

to huma 3 tem quatrocentos e noventa moradores.

Aguas vivas ^ Freguezia no Bifpado- de Miranda ,

tem por Orago Santa Catharina Virgem ^ e Martyr y

o Pároco he Cura da aprefentaçáo do Reitor de An-
gueira^ tem de côngrua oito mil reis 5 fora o pé de

altar : difta de Lisboa oitenta léguas 3 e de Miranda

duas j tem vinte e cinco vizinhos.

Aguda 3 Freguezia no Bifpado de Coimbra ? tem
por Orago N. Senhora da Graça ^ o Pároco he Vi-
gário da aprefentaçáo da Cafa do Infantado 3 rende

cincoenta mil reis : difta de Lisboa vinte e oito lé-

guas e meia > e de Coimbra féis
y tem duzentos e

fetenta e fete fogos.

Agujb-
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Águeda 3
Freguezia no Bifpado de Coimbra 3 tem

por Orago Santa Eulália ^ o Pároco he Prior da apre-

fentaçáo do Padroado Real 3 rende feiscentos mil reis

:

difta de Lisboa quarenta e duas léguas
3

e de Coim-

bra fete , tem cento e oitenta e féis vizinhos.

Aguião 3 Freguezia no Arcebifpado de Braga 3

tem por Orago S. Thomé Apoftolo 3
o Pároco he

Vigário da aprefentaçáo do Ábbade de Santa Eula*

lia de Redemoinhos 5 rende feflenta mil reis : difta

de Lisboa feíTênta lesuas J e de Braga féis 3 tem oi-

tenta e leis vizinhos.

Aguiar y Freguezia no Arcebifpado de Évora 3

tem por Orago N. Senhora da AíTumpção , o Páro-

co he Prior da aprefentaçáo do Marquez do Louri-

çal j rende quatrocentos mil reis : difta de Lisboa.

dezefete léguas 3 e de Évora quatro ^ tem noventa e

hum moradores.

Aguiar 5 Freguezia no Arcebifpado de Braga 3 tem
por Orago Santa Lucrécia , o Pároco he Abbade da
aprefentaçáo do Morgado de Aborim , rende trezen-

tos mil reis : difta de Lisboa feííenta léguas 3 e de

Braga quatro 3 tem fetenta e três moradores.

Aguiar da heira , Freguezia no Bifpado de Vi»
feu 3 tem por Orago Santo Eufebio y o Pároco he
Vigário da aprefentaçáo da Cafa do infantado 3 ren-

de quarenta mil reis : difta de Lisboa cincoenta e
duas léguas , e de Vifeu féis , tem cento e cincoenta

c nove vizinhos.

Aguiar de sousa y Freguezia no Bifpado do Por**

to j tem por Orago S. Romão Martyr , o Pároco
he Abbade da aprefentaçáo do Padroado Real^ ren-

de quinhentos mil reis : difta de Lisboa cincoenta e

duas léguas 3 e do Porto dez , tem cento e quarenta

e hum moradores.

Águias 3 Freguezia no Arcebifpado de Évora y tem
poj
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por Orago N. Senhora das Brotas , o Pároco he Ca-
pellão Curado dá aprefentação do Arcebifpo, rende
três quarteiros de pão meado de trigo , e cevada ,
fora o pé de altar : difta de Lisboa quinze léguas, c
de Évora féis, tem vinte fogos.

AI

A rio , Freguezia no Arcebifpado de Braga , tem
por Orago S. João Baptifta , o Pároco he Vigário
collado da aprefentação do Reiror de Villacova da
Lixa , rende fetenta mil reis : difta de Lisboa feííenta

léguas , e de Braga íeis , tem cento e vinte vizinhos.

Airaens, Freguezia no Arcebifpado de Braga

,

tem por Orago N. Senhora da AíTbrnpçáo , o Páro-

co he Reitor do Padroado Real , rende cento e f^f-

fenta mil reis: difta de Lisboa feffenta léguas, e de

Braga féis , tem duzentos e cincoenta e leis mora-
dores.

Airão, Fregriezia no Arcebifpado de Braga, tem
por Orago S. João Baptifta , o Pároco he Abbade
aprefentado por concurfo Synodal , rende trezentos

mil reis : difta de Lisboa cincoenta e oito léguas , e

de Bra^a duas >> tem cincoenta e fete vizinhos.

AiRÃo, Freguezia no Arcebifpado de Braga, tem

por Orago N. Senhora da Mifericordia, o Pároco he

Abbade da aprefentação do Ordinário, rende quatro-

centos mil reis : difta de Lisboa cincoenta e oito lé-

guas , e de Braga duas , tem cincoenta e féis mora-

dores.

Airo , Fregnezia no Arcebifpado de Braga, tem

por Orago S. Jorge, o Pároco he Reitor da apre-

sentação do Convento de Santo Eloi de Villàr de

Frades , rende cincoenta mH reis : difta de Lisboa fef-

fenta léguas, e de Braga duas, tem feífenta e dous

moradores.

Ala,
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Ala 5
Freguezia no Bifpado de Miranda , tem por

Orago Santa Eugenia , o Pároco he Reitor da apre-

fentaçáo do Padroado Real , rende quarenta mil reis

:

difta de Lisboa feííenta e cinco léguas , e de Miran-

da doze , tem oitenta e hum moradores.

Alandroal , Freguezia no Bifpado de Elvas , tem
por Orago N. Senhora da Conceição , o Pároco he

Prior aprefentado por ElRei pelo Tribunal daWeza
da Confciencia , tem de renda três moios de trgo

,

dous de cevada , e vinte mil reis em dinheiro : difta

de Lisboa trinta léguas , e de Elvas cinco , tem du-

zentos e oitenta fogos.

Al bardos (a que os moradores coftvmão mu-
dar efte fek) nome em o de Alvados ) Freguezia no
Bifpado de Leiria, tem por Orago N. Senhora da
Confolação , o Pároco he Cura da aprefentaçáo da

Collegiada de Ourem , rende noventa mil reis : difta

de Lisboa dezenove léguas, e de Leiria quatro, tem
cento e trinta e fete vizinhos.

Albergaria, Freguezia no Bifpado de Lamego,
tem por Orago N. Senhora da AíTumpçáo, o Pá-

roco heCura da aprefentaçáo daAbbadeiía de A rou-

ca , rende cem mil reis : difta de Lisboa feííenta

léguas, e de Lamego huma , confta de vinte vizi-

nhos.

Albergaria velha , Freguezia no Bifpado de Co-
imbra, tem por Orago a Santa Cruz , o Pároco he

Cura da aprefentaçáo do Reitor de Valmaior, rende

duzentos mil reis : difta de Lisboa quarenta e três

léguas, e de Coimbra nove, tem quatrocentos e fe«

tenta e nove fogos.

Albergaria a velha, Freguezia no Bifpado de
Coimbra , tem por Orago a Santa Cruz , o Pároco
he Cura annual da aprefentaçáo do Reitor de Val-

tnaior
a
rende feííenta níil reis : difta de Lisboa qua-

mnr
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rema e três léguas , e de Coimbra nove , tem qua-

trocentos e oitenta fogos.

Albiubeira, Freguezia na Prelazia deThomar,
tem por Orago S. Pedro Apoftolo , o Pároco he
Vigário da aprefentação de EIRei pelo Tribunal da
Meza da Confciencia , rende dous moios e três al-

queires de trigo
3
hum moio de cevada , dezenove

aímudes de vinho , féis alqueires de azeite, e vinte

e cinco mil e quinhentos reis em dinheiro : difta de

Lisboa vinte e quatro léguas , e de Thomar duas,

tem cento e fetenta fogos.

Albernoa, Freguezia no Arcebifpado de Évora,
tem por Orago N. Senhora da Luz , o Pároco he

Cura da aprefentação da Mitra , rende quatro moios

de trigo : difta de Lisboa vinte e quatro léguas, e

de Évora quatorze , tem cem vizinhos.

Albofeira 5
Freguezia no Reino do Algarve ,

tem por Orago N. Senhora da Conceição , o Páro-

co he Prior aprefentado por EIRei pelo Tribunal da

Meza da Confciencia, rende duzentos e dez alquei-

res de trigo , cento e quarenta de cevada, e vinte mil

reis em dinheiro : difta de Lisboa quarenta léguas , e

de Faro cinco , confta de feteccntos e fetenta e hum
moradores.

Alcabedeche, Freguezia no Patriarcado , tem

por Orago S. Vicente Martyr , o Pároco he Cura

da aprefentação do Prior de S. Pedro de Penaferrim ,

rende trinta e cinco mil reis : difta de Lisboa cinco

léguas 5 tem trezentos e quatro vizinhos.

Alcácer (Santa Maria de) Freguezia no Arce-

bifpado de Évora, o Pároco he Prior collado apre-

fentado por EIRei pelo Tribunal da Meza da Con-

fciencia , rende duzentos e feííenta mil reis : difta de

Lisboa doze léguas, e de'Eyora nove, tem trezen-

tos e trinta mpradpres,
Av



AL <5

Alcáçovas 3 Freguezia no Arcebifpado de Évo-
ra , tem por Orago Salvador , o Pároco he Reitor

aprefentado por alternativa do Papa , e Arcebifpo ,

rende oitenta mil reis : difta de Lisboa quinze léguas,

e de Évora cinco , tem duzentos e fetenta e cinco

fogos.

Alcafaches, Freguezia no Bifpado deVifeu,
tem por Orago S. Vicente , o Pároco he Abbade da

aprefentação da Mitra , rende trezentos mil reis : difta

de Lisboa feiTenta léguas , e de Vifeu cinto , tem cen-

to e noventa e hum fogos.

Alcafozes ^ Freguezia no Bifpado da Guarda,

tem por Orago S. Sebaftião, o Pároco he Vigário

aprefentado por ElRei pelo Tribunal da Meza da

Confciencia , rende quarenta mil reis : difla de Lif-

boa quarenta e quatro léguas , e da Guarda doze,

tem cento e cinco fogos.

Alcaide, Freguezia no Bifpado da Guarda , tem
por Orago S. Pedro x\poftolo , o Pároco he Prior

do Padroado Real 5 tem quarenta mil reis de renda

:

difta de Lisboa quarenta e duas léguas, e da Guarda
nove, tem trezentos e cinco fogos.

Alcainça , Freguezia no Patriarcado, tem por

Orago S. Miguel, o Pároco he Prior da aprefenta-

ção do Vifconde de Villa-nova de Cerveira, rende

trezentos mil reis : difta de Lisboa cinco léguas , tem
cento e trinta fogos.

Alcains, Freguezia no Bifpado da Guarda, tem
por Orago N. Senhora da Conceição , o Pároco he

Vigário aprefentado por ElRei pelo Tribunal da Me-
za da Confciencia , rende quarenta mil reis : difta de

Lisboa quarenta léguas, e da Guarda doze, tem qua-

trocentos e cinco fogos.

Alcanede, Freguezia no Patriarcado, tem por
Orago N. Senhora da Purificação , o Pároco he Prior

Part. 1, B da
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da aprefentaçáo deElRei pelo Tribunal da Meza da
Confcicncia^ rende quatrocentos mil reis : difta de

Lisboa dezoito léguas 3 tem feiscentos e fincoenta e

oita fogos,

Alcanena y Freguezia no Patriarcado
3 tem por

Orago S. Pedro Apoftolo 5 o Pároco he Cura da
aprefentaçáo do Prior de S. Pedro de Torres Novas y

fende duzentos mil reis , tem duzentos e fetenta e

fete fogos.

Alcamjoens 5 Freguezia no Patriarcado
5 tem por

Orago Santa Martha ^ o Pároco he Cura da apre-

fentaçáo do Prior de S. Mattheus de Santarém , ren-

de fetenta mil reis : difta de Lisboa quinze léguas y

tem cento e feííenta e ires moradores.

Alcantarilha j Freguezia no Reino do Algarve y

tem por Orago N. Senhora da Conceição ^ o Páro-

co he Cura da aprefentaçáo do Bifpo 5 rende quatro-

centos e trinta e féis alqueires de trigo : difta de Lif-

boa quarenta léguas , e de Faro fete y tem quatro-

centos e trinta fogos. %
AlcaravpxlAj Freguezia no Bífpado da Guar-

da ^ tem por Orago Santa Clara,, o Pároco he Prior

da aprefentaçáo do Gráo Prior do Crato , rende cen-

to e fetenta mil reis : difta de Lisboa vinte e cinco

léguas 5 e da Guarda vinte e feis^ tem cento e dez

moradores.

Alçaria ^ Freguezia no Bífpado de Leiria ^ tem

por Orago N. Senhora dos Prazeres , o Pároco he

Cura da aprefentaçáo do Prior de S Joáo de Porto

vde Moz 5 rende feííenta mil reis : difta de Lisboa

vinte e huma léguas y e de Leiria ires y tem cento e

quinze fogos.

Alçaria y Freguezia no Bifpado da Guarda ^ tem
por Orago S. Joáo Bàptifta^ o Pároco he Cura da

aprefentaçáo do Prior de S. Joáo Martyr in colo dar
ViUa

*\
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Villa da Covilhã 3 rende dezoito mil reis 5
fora o pé

de altar : diíla de Lisboa parenta e duas léguas y e

da Guarda oito,, tem oitenta e féis moradores.

Alçaria ruiva y Freguezia no. Arcebiípado de

Évora y tem por Orago N. Senhora dos Remédios 3

o Pároco he Prior aprefentadò por EIRei pelo Tri-

bunal da Meza da Confciencia , rende cento e oiten-

ta alqueires de trigo y cento e vinte de cevada 5 e

vinte mil reis em dinheiro : difta de Lisboa trinta e

féis léguas 3 e de Évora dezoito y tem duzentos e cin-

co fogos.

Alcarva y Freguezia no Bifpado de Lamego 3 tem
por Orago S. Joáo Euangehfca., o Pároco he Cura

da aprefentacão do Abbade de Penedorio 3 rende vin-

te e quatro alqueires de trigo 3
feííêtua de centeio ^

pito arrates de cera 3 e as primícias do vinho : difta

de Lisboa fetenta léguas 3 e de Lamego oito 5 tem
cincoenta e féis moradores.

AlcherubiMj Freguezia no Bifpado de Coim-
bra y

tem por Orago Santa Marinha y o Parpcq he

Prior da aprefentaçáo do Papa 3
c Bifpo y rende feis-

centos mil reis: difta de Lisboa quarenta e duas lé-

guas
3
e de Coimbra oito , tem trezentos e trinta e

dous moradores.

Ai.coiíaça, Freguezia no Patriarcado 5 tem por

Orago o Santiífimo Sacramento 5 o Pároco he Vi-
gário collado da cprefemação do D. Abbade Geral

de Alcobaça
3 rende cento e oitenta mil reis: difta de

Lisboa dezoito legua$
? tem trezentos e féis vizinhes.

Alcocuktí; 3 Freguezia no Patriarcado ^ tem por

Orago S. Joáo Baptifta 3 o Pároco he Prior aprefen-

tadò por ElRei pelo Tribunal da Meza da Confcien-

cia 3 rende cento e cincoenta mil reis: difta cb Lif»

boa três léguas y tem quinhentos e trinta % três mo-
radores.

B n Al-
~
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Alcoentre 3 Freguezia no Patriarcado

3 tem por
Orago N. Senhora da Purificação , o Pároco he Prior

da aprefentação das Religiofas Francifcanas de Villa

do Conde > rende cento e vinte mil reis : difta de
Lisboa doze léguas 3 tem feflenta e três vizinhos.

ÁtcQFRAj Freguezia no Bifpado de Vifeu., tem
por Orago N. Senhora da AíTimipção ^ o Pároco he
Vigário collado da aprefentação do Padroado Real 3

rende cento e vinte mil reis : difta de Lisboa quarenta

e oito léguas ^ e de Vifeu quatro y tem duzentos e

trinta e três moradores.

Algongosta d
Freguezia no Bifpado da Guar-

da 3 tem por Orago N. Senhora da Encarnação 5

o Pároco he Prior da aprefentação do Padroado
Real ^ rende fetenta mil reis : difta de Lisboa qua-

renta e hum a léguas ^ c da Guarda nove 3 tem cen-

to e quarenta e oito fogos.

AlcorregOj Freguezia no Arccbifpado de Évo-
ra 3 tem por Orago S. Pedro Apoftolo

3 o Pároco

he Capellão Curado aprefentado porElRei pelo Tri-

bunal da Meza da Confciencia 3 tem de renda dous
moios de trigo 3 moio e meio de cevada 3 c dez mil

reis em dinheiro : difta de Lisboa vinte e duas lé-

guas 3 e de Évora oito y tem trinta e nove fogos.

Alc:Órrego 5 Freguezia no Arcebifpado de Évo-
ra 5

tem por Orago Santo António , o Pároco he

Capellão Curado da aprefentação dclRci pelo Tri-

bunal da Meza da Confciencia
? rende dous moios

de trigo ^ noventa alqueires de cevada , e quinze

mil reis cm dinheiro : difta de Lisboa quinze lé-

guas 3 c de Évora nove 3 tem fetenta c féis mora-

dores.

Alcoutim , Freguezia no Reino do Algarve ,

tem por Orago o Salvador ^ o Pároco he Prior de

eoncurfo Synodal ?
rende cettto e quarenta alquei-

res
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rcs de trigo , cento e quarenta de cevada ^ e quinze

mil reis em dinheiro : difta de Lisboa trinta c qua-

tro léguas 3 c de Faro <, Capital do Bifpado , qua-

torze 3 tem cento e vinte e feis moradores.

Aí.cubfrtas , Freguezia no Patriarcado 3 tem
por Orago Santa Maria Magdalena , o Pároco he
Cura aprefentado pelo povo ^ rende fetenta mil reis

:

difta de Lisboa dezenove léguas , tem duzentos mo-
radores.

Alda o 3 Freguezia no Arcebifpado de Braga,

tem por Orago S. Mamede, o Pároco he Cura da

aprefentação da Meza Capitular da Collegiada de

Guimarães
5
tem oito mil reis em dinheiro 3 e o que

rende o pé de altar : difta de Lisboa feíTenta léguas,

e de Braga três 5 tem trinta fogos.

Aldeã do Bispo, Freguezia no Bifpado de La-

mego 3 tem por Orago S. Miguel , o Pároco he Cu-
ra da aprefentação do Abbade do Sabugal 3 rende

quarenta mil reis : difta de Lisboa cincoenta e nove
léguas , e de Lamego vinte e três , tem feíTenta e

oito fogos.

Aldeã do Bispo 3 Freguezia no Bifpado da

Guarda , tem por Orago S. Bartholomeu Apoftolo

,

o Pároco he Cura da aprefentação do Bifpo , rendtí

cincoenta mil reis : difta de Lisboa cincoenta léguas ,

e da Guarda nove , tem noventa e fete vizinhos.

Aldeã do Bispo
5

Freguezia no Bifpado da
Guarda ^ tem por Orago o Salvador

5
o Pároco he

Prior collado da aprefentação do Ordinário 3 rende

feíTenta mil reis : difta de Lisboa cincoenta c huma
léguas , e da Guarda huma , tem oitenta e quatro
fogos.

Aldeã do Carvalho , Freguezia no Bifpado
da Guarda

5 tem por Orago N. Senhora da Concei-

ção , o Pároco he Cura *

da aprefentação do Prior

de
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de Santa Marinha da Covilhã , tem de renda o pé
de altar 3 e quinze mil reis cm dinheiro : difta de

Lisboa quarenta léguas 5 e da Guarda cinco 5 tem
cento c cincoenta vizinhos.

Aldeã das dez- , Frcguezia no Bifpado de Co-
imbra y tem por Orago S. Bartholomeu Apofiolo ,

o Pároco he Cura annual da aprefentaçáo do Cabi-

do da Sé de Coimbra 3 rende oitema e cinco mil

reis : difta de Lisboa quarenta léguas 3 e de Coim-
bra dez j tem cento c noventa e oito fogos.

Aldeã Galega do Ribatejo , Villa no Patriar-

cado
3
tem por Orago o Efpirito Santo

3 o Pároco
he Prior da Ordem de Sant-Iago da Eípada 3 apre-

fentado por ElRei pelo Tribunal da Meza da Con-
fdencia 5 tem de renda cinco moios de trigo 3 três

de cevada 5
e hum a pipa de vinho: tem dous Bene-

ficiados durados 5 que ambos tem a mefma renda

que tem o Prior 3 ca repartem entre fi 3 como tam-

bém fe reparte 'entre todos três o pé de altar 3 levan-

do o Prior metade ^ e os Beneficiados outra : difta

de Lisboa três léguas 3 tem quinhentos moradores.

Aldeã galega d\ Merceajna 3 Freguezia no
Patriarcado 5 tem por (Drago N. Senhora dos Pra-

zeres 5 o Pároco he Prior da aprefentaçáo do Padroa-

do da Rainha
?

rende íeiscentos mil reis : difta de

Lisboa fese léguas 5 tem cento e cincoenta vizi-

nhos.

Aldeã *g avinha 3 Freguezia no Patriarcado,

tem por Orago Santa Maria Magdalema , o Pároco

he Prior da apreícntação da Rainha
3
icm de renda

quatrocentos mil reis : drila de Lisboa fete léguas y

tem trinta e nove vizinhos.

Aldeã, de Joane 3
Fregrjezia no Bifpado da

Guarda ^ tem por Orago S. Pedro Apo ftolo 3
o Pa-

íoco he Vigário do Padroado Real
.,
rende quarenta

mil
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mil reis : difta de Lisboa quarenta c duas Icguas , e

da Guarda nove , tem fetenta e hum vizinhos.

Aldeã de João Pires, Freguezia no Bifpado

da Guarda , tem por Orago Santa Maria Magdale-

na, o Pároco he Prior da aprefentação do Senhor
de Belmonte , rende duzentos mil reis : difta de

Lisboa quarenta e quatro léguas, e da Guarda no-

ve , tem cento e trinta vizinhos.

Aldeã de Santa Margarida , Freguezia no
Bifpado da Guarda , tem por Orago Santa Marga*
rida , o Pároco he Vigário da aprefentação delRei

pelo Tribunal da Meza da Confciencia , rende fef-

fenta mil reis : difta de Lisboa quarenta léguas , e da

Guarda nove , tem cento e vinte e quatro vizinhos.

Aldeã da mata , Freguezia no Priorado do
Crato, tem por Orago S. Martinho Bifpo , o Páro-

co he Reitor Cura da apreíentaçáo do Grão Prior

do Crato , tem de renda dous moios de trigo , vin-

te almudes de vinho , e dous mil reis em dinheiro

:

difta de Lisboa vinte e fete léguas , c do Crato hu-

ma, tem cento e quarenta vizinhos.

Aldeã do mato , Freguezia no Priorado do
Crato , tem por Orago Santa Maria Magdalena , o
Pároco he Cura perpetuo da apreíentaçáo do Gráo
Prior do Crato , rende noventa alqueires de trigo ,

meio moio de centeio , huma pipa de vinho em
modo , meia carga de tinta , meia arroba de cera , c

três mil reis em dinheiro : difta de Lisboa vinte e

quatro léguas, e do Crato nove , tem cento e dez

moradores.

Aldeã do mato , Freguezia no Bifpado da

Guarda , tem por Orago Santa Anna , o Pároco hc

Vigado do Padroado Real , rende fetenta mil reis

:

difta de Lisboa cincoenta léguas, e da Guarda qua-

tro , tem duzentos ç doze fogos.

Al-
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Aldeã do Salvador ^ Freguezia no Bifpado

da Guarda > tem por Orago N. Senhora da Olivei-

ra , o Pároco he Cura da apiefentacão do Prior da
Aldeã de João Pires , rende quinze mil reis y fora o
pé de altar : difta de Lisboa vinte e duas léguas y c

da Guarda dez 3 tem vinte e oito moradores.

Aldeã da Serra
3 Freguezia no Bilpado da

Guarda 5 tem por Orago o Efpirito Santo , o Páro-

co he Cura da aprefentaçáo do Prior de S. Pedro
de Celorico , rende vinte c quatro mil reis : difta de

Lisboa cincoenta léguas 3 e da Guarda três y tem vin-

te e três moradores.

Aldeã do Souto 3 Freguezia no Bifpado da

Guarda 5 tem por Orago S. Joáo Baptifta 5 o Páro-

co he Cura da aprefenração do Vigário de Santa An-
ua de Aldeã do Mato

3 rende dezoito mil reis 3 e

o pc de altar : difta de Lisboa cincoenta léguas 3 c

da Guarda quatro ^ tem cincoenta e dous morado-
res.

Aldeã nova , Freguezia no Arcebifpado de Évo-
ra 9 tem por Orago S. Bento

3 o Pároco he Cura da

aprefentaçáo de ElRci pelo Tribunal da Mcza da

Confciencia 3 rende dous moios de trigo 3 moio e

meio de cevada 9 c dez mil reis cm dinheiro: difta

de Lisboa vinte c féis léguas
y c de Évora quatorze ,

tem cento e feffenta e tres moradores.

Aldeã nova 3 Freguezia no Bifpado de Miran-

da 3 tem por Orago Santa Catbarina Virgem y c Mar-
tyr

?
o Pároco he Cura da aprefentaçáo do Reitor

de I fanes 5 tem de renda oito mil reis., c o pé de

altar : difta de Lisboa oitenta léguas ., e de Miranda

huma
9 tem vinte e oito moradores.

Aldeã nova ?
Freguezia no Bifpado de Vifcu,

tem por Orago Santa Maria Magdalcna^ o Pároco

he Abbade da aprefentaçáo Ordinária y rende cento

ecirir
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c cincoenta mil reis : difta de Lisboa feííenta léguas ,

c de Vifeu quinze 3 tem cincoenta e dous vizinhos.

Aldeã nova, Freguezia no Bifpado de. Vifeu ,

tem por Orago N. Senhora da Conceição , o Páro-

co he Cura da aprefentaçáo do Vigário de S. João

intra muros de Trancofo , rende quatrocentos mil

reis : difta de Lisboa cincoenta léguas , e de Vifeu

oito , tem cento e vinte e oito fogos.

Aldeã nova do Caro, Freguezia no Bifpado

da Guarda , tem por Orago a Santa Cruz , o Páro-

co hcCura da aprefentaçáo do Vigário da Aldeã de

Joane , tem de renda dez mil reis , e o pé de altar

:

difta de Lisboa quarenta e duas léguas , c da Guarda

nove j tem cento e noventa e quatro fogos.

Aldeã nova das Donas 5
Freguezia no Bifpa-

do da Guarda , tem por Orago N. Senhora da An-
nunciação , o Pároco he Prior do Padroado Real,

rende cento e cincoenta mil reis : difta de Lisboa

quarenta e três léguas , e,da Guarda nove , tem cen-

to c treze vizinhos.

Aldeã nova da Teixeira, Freguezia no Bif-

pado da Guarda , tem por Orago o Efpirito Santo ,

o Pároco he Cura da aprefentaçáo do Prior de São
Pedro da Teixeira

3 tem de renda vinte mil reis , e

o pé de altar : difta de Lisboa cincoenta léguas , e

da Guarda duas , tem quarenta e féis moradores.

Aldeã da Ponte , Freguezia no Bifpado de

Lamego, tem por Orago Santa Maria Magdalena,
o Pároco he Cura da aprefentaçáo do Reitor de Al-

faiates , tem de renda féis mil reis., e o pé de altar:

difta de Lisboa feííenta léguas , c de Lamego vinte ,

tem cento e feflenta e fete fogos.

Aldeã da Ribeira, Freguezia no Bifpado de
Lamego , tem por Orago S. Pedro Apoftolo , o Pá-

roco he Cura da aprefentaçáo do Vigário de ViHar-

ma-
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maior 3 tem de renda quatro mil e oitocentos em
dinheiro 3 e o pc de altar : difta de Lisboa feífenta

léguas y e de Lamego vinte ^ tem cento e três mo-
radores. •

Aldeã rica 9 Freguezia no Bifpado de Lame-
go , tem por Orago S. João Baptifta , o Pároco he
Abbade da aprefentaçáo da Mitra , rende oitenta mil
reis : difta de Lisboa fcíTenta léguas y e de Lamego
onze 3 tem dezefeis moradores.

Aldeã da varsea dos Cavalleiros ,, Fregue-

zia no Priorado do Crato 3 tem por Orago S. Pe-

dro Apoftolo 3 o Pároco he Reitor da aprefentaçáo

do Grão Prior do Crato y tem de renda dous moios
de trigo 5 vinte almudes de vinho á bica y e dous
mil reis em dinheiro : difta de Lisboa trinta léguas y

e do Crato onze y tem duzentos e quarenta e nove
fogos.

Aldeã velha , Freguezia no Bifpado de Vifeu,

tem por Orago N. Senhora da Conceição y o Pá-

roco he Cura da aprefentaçáo do Vigário de S. João

intra muros de Trancofo ^ rende quinze mil reis 5 e

o pc de altar; difta de Lisboa feílènta léguas 3 e de

Vifeu oito 3 tem quarenta e féis vizinhos.

Aldeã velha , Freguezia nó Bifpado de Lame-
go y tem por Orago S. João Baptifta ^ o Pároco he

Cura da aprefentaçáo do Commendador de Malta y

tem de renda dez mil reis , c o pc de altar : difta

de Lisboa cincoenta léguas 3 e de Lamego vinte e

três j tem feífenta e dous vizinhos.

Aldoar., Freguezia no Bifpado do Porto , tem

por Orago & Martinho Bifpo 5 o Pároco he Vigá-

rio collado da aprefentaçáo do Balío de Leça 3
rende

ímcoenta mil reis: difta de Lisboa cincoenta e duas

léguas ; e do Porto huma % tem fetenta e oito fo
gos.

Ai*-*
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Aldreu, Freguezia no Arcebispado de Braga,

tem por Orago Sant-Iago Apoftolo , o Pároco hc

Cura do Moíteiro do Salvador de Palme dos Mon-
ges de S. Bento , rende íeffenta mil. reis : difta de

Lisboa ícffenta e três léguas , e de Braga quatro ,

tem cento e dous moradores.

Alegrete
5
Freguezia no Bifpado de Portalegre,

tem por Orago S. João Baptifta 3 o Pároco he Vi-

gário da apreíentaçáo do Padroado Real , tem de

renda cento e vinte alqueires de trigo , e quatro mil

reis cm dinheira : difta de Lisboa trinta e três lé-

guas 5 e de Portalegre duas 3 tem duzentos e íeííen-

ta e féis vizinhos.

Santo Aleixo , Freguezia no Arcebifpado de

Évora, tem por Orago Santo Aleixo, o Pároco he

Cura da apreíentaçáo da Mitra, tem de renda du-

zentos e quarenta alqueires de trigo , e cento e vin-

te de cevada : difta de Lisboa quatorze léguas , c

de Évora íeis , tem cento c quinze vizinhos.

Santo Aleixo , Freguezia no Arcebifpado de

Évora , tem por Ora^o Santo Aleixo , o Pároco he

Prior aprefentado por ElRei pelo Tribunal da Meza
da Confciencia , tem de renda cento e vinte alquei-

res de trigo , e outro tanto de cevada , e vinte mil

reis em dinheiro: difta Ide Lisboa vinte cieis léguas,

c de Évora quatorze 3 tem duzentos e face fogos.

Santo Aleixo , Freguezia no Arcebifpado de
Braga 3 tem por Orago Sanio Aleixo

5
o Pároco hc

Vigário da apreíentaçáo do Kcicor de Salvador da
Ribeira de Pena, tem de renda o lo mil reis em
dinheiro, e o pé de Altar: difta de Ltsbot ielTentâ

e oito léguas , e de Braga onze , cem quarenta c

quatro fo^os.

:Xso , Fr, m Bifpado de El-

vas ; tem por Ora^o Sanco Aleixo , o Pároco hc
Cura
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Cura da aprefentaçáo da Mitra , rende cento e cirt-

cocnta alqueires de trigo 5 e feíTenta de cevada : dif-

ta de Lisboa vinte e fetc léguas , e de Elvas três,

tem noventa e féis moradores.

Alenquer no Patriarcado 3 tem cinco Fregue-

zias y
a faber : Sant-Iago 5 o Pároco he Prior da apre-

fentaçáo do D. Abbade de Alcobaça , rende trezen-

tos mil reis : difta de Lisboa fete léguas e meia ^ tem
quarenta moradores.

Triana , tem por Orago N. Senhora da Af-

fumpçáo , o Pároco he Prior da aprefentaçáo da

Rainha ^ rende trezentos -e cincoenta mil reis., tem
feíTenta e três vizinhos.

Santo Efteváo 5 Matriz
?
o Pároco he Prior

da aprefentaçáo da Abbadcífa de Odivelas , rende

fetecentos mil reis^ tem feíTenta e oito fogos.

- S. Pedro j o Pároco he Prior da aprcfen-

taçáô da Rainha , rende quatrocentos mil reis , tem
cento e dezefeis vizinhos.

Santa Maria da Varfca 3 o Orago N. Sc*

nhora da Purificação 3 o Pároco he Prior da aprc-

fentaçáô da Rainha , rende quinhentos mil reis y tem
cento e oito vizinhos.

Alentem 5 Freguczia no Arcebifpado de Braga

,

tem por Orago S. Mamede , o Pároco he Vigário

da aprcfentaçáô dos Cónegos Regrantes do Moftci-

ro de Caràmos , tem de renda vinte e tres mil reis,

c o pé de altar : difta de Lisboa feíTenta léguas 3 c

de Braga féis ., tem vinte e hum moradores.

Alfandega da ff/ 5
Freguczia no Arcebifpado

de Braga 5 tem por Orago S. Pedro Apoftolo 5 o
Pároco he Reitor do. Padroado Real 3 tem de renda

cento c cincoenta mil reis : diita de Lisboa feíTenta

léguas , e de Braga trinta , terç cento c cincoenta

'€ tres moradores.

Al-,
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Alfareixa 5 Freguezia no Arccbifpado de Bra-

o-a , tem por Orago o Efpirito Santo , o Pároco he

Vigário da aprefentaçáo do Reitor de Tres-minas,

rende quarenta mil reis : difta de Lisboa feííenta e

féis léguas , e de Braga dezoito, tem cento e qua-

renta fogos.

AlíFARELLOS , Freguezia no Bifpado de Coim-

bra , tem por Orago S. Sebaftiáo , o Pároco he Vi-

gário da aprefentaçáo da Mitra , rende noventa mil

reis: difta de Lisboa trinta c duas léguas, e de Co-

imbra quatro , tem duzentos e quarenta fogos.

AlfaiÃo , Freguezia no Bifpado de Miranda,

tem por Orago S. Martinho Biípo , o Pároco he

Abbade da aprefentaçáo do Cabido de Miranda, ren-

de cem mil reis : difta de Lisboa oitenta léguas , e

de Miranda oito, tem fetenta moradores.

Alfaiates , Freguezia no Bifpado de Lamego ,

tem por Orago Sant-Iago Maior , o Pároco he Rei-

tor de concurfo Synodal , rende quarenta mil reis ;

,

difta de Lisboa felTenta e quatro léguas , e de Lame-
go vinte e duas , tem cento e cincoenta vizinhos.

AlfêizirÃo, Freguezia no Patriarcado , tem por
Orago S. João Baptifta , o Pároco he Vigário , e

Prior em S. Martinho da aprefentaçáo do D. i\bba-

de Geral de Alcobaça , rende quinhentos mil reis i

difta de Lisboa quatorze léguas, tem duzentos e oi-

tenta fogos.

Ai. Ff na , Freguezia no Bifpado do Porto, tem
por Orago S. Vicente Marryr , o Pároco he Reitor

da aprefentaçáo da Mitra , rende quarenta mil reis

:

difta de Lisboa cincoenta léguas, e do Porto duas,
tem duzentos e trinta e cinco fogos.

Alfêrce, Freguezia no Reino do Algarve, tem
}X)r Orago S. Romáo , o Pároco he Cura da apre-

ientação da Mitra , tem de renda cento e trinta e

dous
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dous alqueires de trigo

y
cento e vinte de cevada

3 e

vinte e cinco aímudes de vinho : difta de Lisboa trin-

ta e féis léguas ^ e de Faro 3 Capital do Bifpado, do-
ze ^ tem cento e quarenta e quatro fogos.

Alfontes , Freguezia no Reino do Algarve
5 tem

por Orago N. Senhora da Vifitaçáo , o Pároco he
Cura cofiado da aprefentaçáo da Mitra ,, tem de ren-

da duzentos e quinze alqueires de trigo 3 e cento e

cincoenta arrobas de figos : difta de Lisboa trinta e

duas léguas ^ e de Faro féis y tem cento e cincoenta

vizinhos.

Alfrivida 5 Freguezia no Bifpado da Guarda y

tem por Orago Santo António , o Pároco he Cura
da aprefentaçáo do povo 3 tem de renda vinte e qua-

tro mil reis
} eopé de altar : difta de Lisboa trinta

e cinco léguas , e da Guarda dezefete y confia de on-

ze vizinhos.

Alfundão 5 Freguezia no Arcebifpado de Évo-
ra 3

tem por Orago N. Senhora da Conceição , o
Pároco he Cura da aprefentaçáo da Mitra 3 rende

três moios de trigo: difta de Lisboa dezefete léguas 3

e de Évora oito , tem cento e quarenta e três mo-
radores.

Algale'^ Freguezia no Bifpado de Elvas 3 tem
por Orago S. Pedro Apofiolo y o Pároco he Prior

da aprefentaçáo da Mitra y rende quatro moios de

trigo j e trinta e íeis alqueires de centeio : dSíia de

Lisboa trinta léguas 3 e de Elvas fete 3 tem quarenta

• fogos.

Algorer 3 Freguezia no Patriarcado 5 tem por

Orago N. Senhora das Candeas , o Pároco he Cura

da aprefentaçáo dos Principaes da Santa Igreja Pa-

triarcal ^ e Beneficiados de Santa Maria de Óbidos

íimuUaneameme , rende trinta e cinco mil reis: difta

de Lisboa dez léguas , tem cento e dezenove vizinhos»
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Algodrfs, Freguezia no Bifpado deVifeu 3 tem

por Orago N. Senhora da AíTumpção , o Pároco lie

Vigário da aprefentação da Caia do Infamado , ren-

de cem mil reis : ciifta de Lisboa cincoenta e duas

léguas 5
e de Vifeu cinco ^ tem fet?nta e três vizinhos.

Algodres , Freguezia no Bifpado de Lamego,
tem por Orago N. Senhora da Lagoa 5

o Pároco lie

Abbade da aprefentação Ordinária , rende duzentos

mil reis : difta de Lisboa fetTenta léguas ^ e de La-

mego quatorze ^ tem dezefeis moradores,

A1XÍO83 Freguezia no Reino do Algarve
3 tem

por Orago N. Senhora da Piedade , o Pároco hc

Cura da aprefentação da Mitra, rende duzentos mil

reis : difta de Lisboa quarenta léguas ^ e de Faro y

Capital do Bifpado 3 féis, tem trezentos e cincoenta

vizinhos.

Algozjnho 5 Freguezia no Bifpado de Miranda,
tem por Orago Santo Andrc Apoftolo , o Pároco he
Cura da aprefentação do Abbade da Bempoíb , tem
de côngrua nove mil reis, e o pé de alçar: difta de
Lisboa fetenta léguas^ e de Miranda cinco, tem qua-

torze moradores.

At.gozo , Freguezia no Bifpado de Miranda*, tem
por Orago S. Sebaftião , o Pároco he Reitor apre-

fentado por alternativa pela Sc ApoPcolica, c Com-
mendador de Malta , eíte tem hum mez , e o Papa
dous , rende quarenta mil reis : difta de Lisboa oi-

tenta léguas , e de Miranda quatro , tem cento e qua-

renta fogos.

Algobo da pol7a , Fregujezia no Arecbtfpada
de Braga , tem por Orago Santa Chriftina , o Pá-
roco he Vigário da aprefentação do Abbade de San-
to Adrião de Padim da Graça , rende oitenta mil
reis : difta de Lisboa felTenta e huma léguas y e de
Braga légua e meia 3 tem cento e dez vizinhos,

Alha-
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Alhadas y Freguezia no Bifpado de Coimbra ,

tem por Orago S. Pedro Apoftolo, o Pároco he Vi-
gário da aprefentação do Cabido da Sé de Coimbra ,
rende duzentos mil reis : difta de Lisboa trinta e qua-
tro léguas 5 e de Coimbra cinco , tem feiscentos e
feflênta e oito fogos.

Alhaes y Freguezia no Bifpado de Lamego
5 tem

por Orago N, Senhora da Corredoura, o Pároco he
Cura da aprefentação do Reitor de Barrellas, rende
vinte e cinco mil reis : difta de Lisboa cincoenta e

duas léguas 5 e de Lamego cinco y tem cento e tre-

ze vizinhos.

Alhandra, Freguezia no Patriarcado , tem por

Orago S. João Baptifta , o Pároco he Vigário de
concurfo -Synodal

.,
rende cem mil reis : difta de Lis-

boa cinco léguas , tem quatrocentos e feflênta e dous
moradores.

Alheira , Freguezia no Arcebifpado de Braga y

tem por Orago Santa Marinha , o Pároco he Abba-
de da aprefentação da Cafa de Bragança, rende du-

zentos mil rei/: difta de Lisboa feflênta léguas , c

de Braga duas , tem cento e feflênta fogos.

Alhòens , Freguezia no Bifpado de Lamego
,

tem por Orago S. Pelagio , o Pároco he Cura da

aprefenração do Reitor da Ermida , tem de côngrua

féis mil equinhenros reis, e a renda do pé de altar:

difta de Lisboa cincoenta léguas , e de Lamego qua-

tro , tem vinte e oito moradores.

Alhos yedros, Freguezia no Patriarcado, tem

por Orago S. Lourenço , o Pároco he Prior apre-

sentado por ElRei pelo Tribunal da Meza da Con-

fciencia , rende cento e cincoenta mil reis : difta de

Lisboa três léguas , tem cento e vinte e dous mo-
radores.

Aljesur , Freguezia no Reino do Algarve, tem
por



AL §1

por Orago N. Senhora da Alva ^ o Pároco he Prior

aprefentado por ElRei pelo Tribunal da Meza da

Confciencia , rende trezentos mil reis : difta de Lis-

boa trinta e duas léguas 5 e de Faro , Capital do Bif-

pado ,
quinze , tem duzentos e noventa e três mo*

radores.

Alijo , Freguezia no Arcebifpado de Braga , tem
por Orago Santa Maria Maior , alias N. Senhora das

Neves , o Pároco hc Reitor do Padroado Real , ren-

de duzentos mil reis: difta de Lisboa feflênta léguas 3

e de Braga dezefete , tem trezentos moradores.

Alímonde 3 Freguezia no Bifpado de Miranda 3

tem por Orago S. Mamede y o Pároco he Abbade

da aprefentaçào da Cafa de Bragança , rende quatro-

centos mil reis : difta de Lisboa fetenta e quatro lé-

guas 3 e de Miranda dez , tem quarenta e féis vizi-

nhos.

Aljubarrota no Bifpado de Leiria , tem duas

Freguezias. N. Senhora dos Prazeres, o Pároco he
Vigário da aprefentaçào do D. Abbade de Alcobaça y
rende duzentos mil reis : difta de Lisboa dezoito lé-

guas , e de Leiria quatro , tem feífenta e cinco fogos.

S. Vicente Martyr , o Pároco he Cura ,

que aprefentáo com alternativa as duas Coilegiadas

de S. Pedro, e Santa Maria de Porto de Móz, ren-

de fetenta mil reis, tem fetenta e três vizinhos.

Aliviada, Freguezia no Bifpado do Porto, tem
por Orago S. Martinho Bifpo , o Pároco he Abba-
de da aprefentaçào da Mitra , rende cem mil reis

:

difta de Lisboa feífenta léguas y e do Porto oito y tem
trinta e féis moradores.

Aljuster , Freguezia no Arcebifpado de Évora,
tem por Orago o Salvador , o Pároco he Prior, que
aprefenta ElRei pelo Tribunal da Meza da Confcien-

cia , tem de renda três moios de trigo , dous de ce-

Pqrt. 1. C ,
va-
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vada , é vinte mil reis em dinheiro : difta de Lisboa
vinte e huma léguas y e de Évora treze > tem duzen-
tos moradores.

Almaceda j Freguezia no Bifpado da Guarda ,
tem por Orago S. Sebaftiáo 3 o Pároco he Cura da
apreíentaçáo do Vigário de Sarzedas y rende cincoen-

ta mil reis : difta de Lisboa trinta e fete léguas , c

da Guarda onze , tem quarenta e quatro fogos.

Almada 3 Freguezia no Patriarcado y tem duas
Freguezias 3 huma dedicada a Sant-Iago Apoftolo y

o Pároco defta he Prior aprefentado por ElRei pelo

Tribunal da Meza da Confciencia ^ rende trezentos

mil reis : difta de Lisboa huma légua pequena y tem
feiscentos e quarenta e cinco vizinhos.

Santa Maria y N. Senhora da AiTumpção,
o Pároco he Prior aprefentado por ElRei pelo Tri-

bunal da Meza da Confciencia y tem de renda du-

zentos e cincoenta mil reis , tem trezentos e onze

fogos.

Almagreira , Freguezia no Bifpado de Coim-
bra y tem por Orago N. Senhora da Graça 5 o Pá-

roco he Vigário aprefentado por ElRei pelo Tribu-

nal da Meza da Confciencia , rende cem mil reis

:

difta de Lisboa vinte e oito léguas 3 e de Coimbra fete.

Almalaguez , Freguezia no Bifpado de Coim-
bra , tem por Orago Sant-Iago Apoftolo y o Pároco

he Vigário da apreíentaçáo do Cabido da Sé de Coim-
bra 5 rende cento e oitenta mil reis : difta de Lisboa

trinta e duas léguas ? e de Coimbra duas y tem qua-

trocentos e cincoenta vizinhos.

Almargem do Bispo y Freguezia no Patriarca-

do y tem por Orago S. Pedro Apoftolo , o Pároco

he Cura aprefentado pelo povo y rende duzentos mil

reis: difta de Lisboa três léguas, tem quinhentos e

trinta e hum moradores.

Al-
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Almeida, Freguezia no Bifpado de Lamego,
tem por Orago N. Senhora da Purificação , o Pá-

roco he Reitor da collação Ordinária , rende cincoen-

ta mil reis : difta de Lisboa feílènta léguas , e de La-

mego dezefeis , tem feíscentos e quarenta e fete fogos.

Almeirim , Freguezia no Patriarcado , tem por

Orago S. Joáo Baptifta , o Pároco he Vigário col-

lado da aprefentaçáo do Padroado Real , rende cem
mil reis : difta de Lisboa quinze léguas , tem trezen-

tos e dous vizinhos.

Almendra, Freguezia no Bifpado de Lamego,
tem por Orago N. Senhora dos Anjos , o Pároco

he Vigário da aprefentaçáo Ordinária , rende cento

e cincoenta mil reis : diíta de Lisboa feíTenta. léguas,

e de Lamego quatorze , tem duzentos e cincoenta

fogos.

Almodóvar , Freguezia no Arcebifpado de Évo-
ra , tem por Orago Santo Ildefonfo , o Pároco he
Prior aprefentado por ElRei pelo Tribunal da Meza
da Confciencia , tem de renda cem mil reis : difta

de Lisboa vinte e oito léguas, e de Évora vinte, tem
duzentos e íetenta e quatro fogos.

Almofàla , Freguezia no Bifpado de Lamego,
tem por Orago S. Pedro Apoftolo , o Pároco he Ab-
bade da collação Ordinária do concurfo Synodal,
rende duzentos mil reis : difta de Lisboa feííenta lé-

guas , e de Lamego dezefeis , tem cento e cincoenta

c oito fogos.

Almoster , Freguezia no Bifpado de Coimbra,
tem por Orago Salvador , o Pároco he Cura da apre-

fentaçáo do Mofteiro de Lorvão , rende cem mil
reis : difta de Lisboa vinte e fete léguas , e de Coim-*
bra fete , tem duzentos e feíTenta e dous vizinhos.

Almoster (Santa Maria de) Freguezia no Pa-

triarcado , o Pároco hé Vigário da aprefentaçáo da

C m Ab-
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AbbadeíTa do Mofteiro de Álmofier , rende cincoen-

ta mil reis : difta de Lisboa doze léguas , tem cento

e trinta e féis moradores.

Almuro , Freguezia no Bifpado de Elvas, tem
por Orago S. Pedro Apoftolo , o Pároco he Cura
da apreferitação da Mitra , tem de renda cento e qua-
renta e quatro alqueires de trigo , e cincoenta e oito

de cevada : difta de Lisboa vinte e fete léguas , e de
Elvas cinco , tem quarenta e féis moradores.

Alpalhão , Freguezia no Bifpado de Portalegre ,

tem por Orago N. Senhora da Graça , o Pároco he
Vigário aprefentado por ElRei pelo Tribunal da Me-
za da Confciencia , tem de renda cento e vinte al-

queires de trigo , trinta de cevada , cincoenta e dous
àlmudes de vinho , e vinte e oito mil reis em dinhei-

ro : difta de Lisboa trinta e duas léguas , e de Por-
talegre quatro, tem quatrocentos e vinte fogos.

Alpedrinha , Freguezia no Bifpado da Guarda,
tem por Orago S. Martinho Bifpo , o Pároco he Vi-

gário collado da aprefentação do Commendador de

Alpedrinha , rende quarenta mil reis : difta de Lif-

boa quarenta léguas , e da Guarda nove , tem tre-

zentos e quarenta e fete fogos.

Alpedriz, Freguezia no Bifpado de Leiria, tem

por Orago N. Senhora da Efperança , o Pároco he

Prior da aprefentação do Padroado Real , rende du-

zentos mil reis : difta de Lisboa vinte léguas , e de

Leiria três, tem cento e vinte e- cinco vizinhos.

Alpiarça, Freguezia no Patriarcado, tem por

Orago Santo Euftaquio , o Pároco he Cura da apre-

fentação da Collegiada de Santa Maria da Alcáçova

de Santarém , rende cincoenta mil reis: difta de Lif-

boa quinze léguas , tem trezentos e onze fogos.

Alportel , Freguezia no Reino do Algarve,

cem por Orago S. Braz, o ParQCQ he Prior collado

da
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da aprefentação da Mitra , tem de renda mil duzen-

tos e noventa e cinco alqueires de trigo , e quatro-

centos e trinta e dous de cevada : difta de Lisboa

3uarenta léguas y e de Faro y Capital do Bifpado

,

uas y tem oitocentos e feíTenta e três vizinhos.

Alqueidão da Serra 3 Freguezia no Bifpado

de Leiria y tem por Orago S. Jofé y o Pároco he Cu-
ra da aprefentação da Mitra y rende cinçoenta mil

reis : diíta de Lisboa vinte e três léguas ^ e de Leiria

três y tem fetenta e três moradores.

Alqueidão da Serra y Freguezia no Patriarca-

do y tem por Orago N. Senhora da Conceição y o
Pároco he Prior do concurfo Synodal y rende qui-

nhentos mil reis : difta de Lisboa Vinte léguas y tem

duzentos e feíTenta e quatro fogos.

Alqueva y Freguezia no Arcebifpado de Évora ,

tem por Orago S. Lourenço 3 o Pároco he Cura da

aprefentação da Mitra 3 rende cento é vinte alquei-

res de trigo y e cinçoenta de cevada : difta de Lisboa

vinte e quatro léguas ^ e de Évora oito y tem cento

e dezefete vizinhos.

Alrote y Freguezia no Bifpado de Coimbra y tem
por Orago S. Cofme , o Pároco he Cura da apre-

fentação do Vigário de S. Pedro de Goúvea , rende

feíTenta mil reis : difta de Lisboa quarenta e oito lé-

guas 3 e de Coimbra quatorze y tem cento e dez vi-

zinhos.

Alte y Freguezia no Reino do Algarve y tem
por Orago N. Senhora da AíTumpção

y o Pároco he
Cura da aprefentação da Mitra 3 rende quinhentos e

cinçoenta e féis alqueires de trigo 3 e trezentos e vin-

te e três de cevada : difta de Lisboa trinta e féis lé-

guas , e de Faro y Capital do Bifpado , nove y tem
quinhentos c cinçoenta e féis vizinhos.

Alter do chão > freguezia no Bifpado de El-

vas a
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vas , tem por Orago N. Senhora da AíTumpção , o
Pároco he Prior da aprefentação da Caía de Bragan-
ça , rende duzentos mil reis : difta de Lisboa vinte

e oiro léguas , e de Elvas fete , tem quinhentos e on-
ze fogos.

Alter pedroso , Freguezia no Bifpado de El-

vas , tem por Orago N. Senhora das Neves , o Pá-
roco he Vigário , nmlgo Prior , da aprefentação da
IWeza da Çonfciencia , tem de renda dous moios de
trigo 3 nove alqueires de cevada , e vinte mil reis em
dinheiro : difta de Lisboa trinta léguas , c de Elvas

Ícíq , tem fetenta e cinco fogos.

Alturas do Barroso, Freguezia noArcebifpa-

do de Braga , tem por Orago Santa Maria Magda-
!ena , o Pároco he Vigário collado da aprefentação

do Abbade de Santa Maria de Covas do Barrofo,

rende cento e cincoenta mil reis : difta de Lisboa, fe-

tenta léguas , e de Braga dez , tem cento e cincoen-

ta vizinhos.

Alva , Freguezia no Bifpado de Vifeu , tem por

Orago S. Martinho Bifpo , o Pároco he Abbade da

aprefentação do Conde de Alva , rende duzentos mil

reis : difta de Lisboa cincoenta léguas, e de Vifeu

quatro , tem trinta e oito vizinhos.

Alvacoes do Corgo, Freguezia no Arcebiípa-

do de Braga , tem por Orago Santo António , o Pá-

roco he Cura da aprefentação alternativa do Abbade
de S. ]oão de Lobrigos , edo Commendador de Poia-

res , rende fetenta mil reis : difta de Lisboa feflènta

léguas , e de Braga dezefeis , tem noventa e quatro

fogos.

Alvadia, Freguezia no Arcebifpado de Braga y

tem por Orago a Santa Cruz, o Pároco he Vigá-

rio da aprefentação do Reitor de S. Pedro de Cer-

va, tem de côngrua onze mil e feiscentos reis, e o

F
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pé de altar : difta de Lisboa feflenta léguas , e de Bra-

ga onze, tem cincoenta e dous vizinhos.

Alvalade 3 Freguezia no Arcebifpado de Évora ,

tem por Orago N. Senhora da Conceição y o Páro-

co he Prior da aprefentaçáo de ElRei pelo Tribunal

da Meza da Confciencia , rende cento e cincoenta

mil reis : difta de Lisboa dezenove léguas 3 e de Évo-
ra quatorze , tem cento e oitenta e hum vizinhos.

Alvaraens , Freguezia no Arcebifpado de Bra-

ga , tem por Orago S. Miguel , o Pároco he Reitor

da aprefentaçáo da Mitra , rende duzentos e cincoen-

ta mil reis : difta de Lisboa feílènta e duas léguas,

e de Braga cinco , tem duzentos e cincoenta e qua-

tro fogos.

Alvaredo, Freguezia no Arcebifpado de Braga,

tem por Orago S. Martinho, o Pároco he Vigário

da aprefentaçáo do Padroado Real , rende fetenta mil

reis : difta de Lisboa fetenta e duas léguas , e de Bra-

ga doze, tem duzentos e vinte fogos.

Alvaredos, Freguezia no Bifpado de Miranda,
tem por Orago S. João Baptifta 3 o Pároco he Cura
confirmado- da aprefentaçáo do Abbade de Sobreiro,

rende vinte e cinco mil reis , e o pé de altar : difta

de Lisboa oitenta e quatro léguas 3 e de Miranda qua-

torze 3 tem quarenta e quatro fogos.

Alvarelhos y Freguezia no Bifpado do Porto,
tem por Orago N. Senhora da AíTumpçáo , o Pá-

roco he Vigário collado da aprefentaçáo do Morteiro

das Religiofas Benedi&inas deVairáo, rende fetenta

mil reis : difta de Lisboa cincoenta e cinco léguas ,

c do Porto três y tem cento e trinta e cinco vizinhos,

Alvarelhos , Freguezia no Bifpado de Miran-
da y tem por Orago ML Senhora do O , o Pároco he

Cura da aprefentaçáo do Reitor de Oucidres 3 tem
de côngrua doze mil e quinhentos reis , e o pé de

ai-
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altar: difta de Lisboa oitenta léguas 3 e de Miranda
dezoito , tem quarenta e féis vizinhos.

Alvarenga , Freguezia no Arcebifpado de Bra-
ga , tem por Orago N. Senhora da Natividade , o
Pároco he Reitor de concurfo Synodal 3 rende oiten-

ta mil reis: difta de Lisboa feífenta léguas , e de Bra-
ga féis, tem quarenta e dous moradores.
Alvarenga , Freguezia no Bifpado de Lamego

,

tem por Orago a Santa Cruz , o Pároco he Reitor da
aprefentaçáo do Padroado Real 3 rende cento e cinco-

entamil reis : difta de Lisboa cincoenta e duas léguas 3 e

de Lamego fete y tem duzentos e feflenta e oito fogos.

Alvares , Freguezia no Bifpado de Coimbra 9

tem por Orago S. Mattheus y o Pároco he Vigário
da aprefentaçáo do Collegio da Sapiência de Cóne-
gos Regulares da Cidade ^de Coimbra y rende cento

c dez mil reis : difta de Lisboa trinta e duas léguas ,

e de Coimbra fete , tem quatrocentos e dezefete vi-

zinhos.

Álvaro 5 Freguezia no Priorado do Crato , tem
por Orago Sant-Iago Apoftolo , o Pároco he Vi-

gário da aprefentaçáo do Commendador de Malta y

rende cem mil reis : difta de Lisboa trinta e quatro lé-

guas , e do Crato dezoito 3 tem vinte e cinco vizinhos,

Alvayazere j Freguezia no Bifpado de Coim-
bra 5 tem por Orago Santa Maria Magdalena y

o Pá-

roco he Prior aprefentado por ElRei pelo Tribunal

da Meza da Confciencia 3 como Grão Meftre da Or-
dem de Chrifto 3 rende duzentos e cincoenta mil reis

:

difta de Lisboa vinte e quatro léguas , e de Coim-
bra oito y tem quinhentos e vinte fogos.

Alvega 3 Freguezia no Bifpado da Guarda 3 tem
por Orago S, Pedro Apoftolo , o Pároco he Cura

da aprefentaçáo do Vigário de S. Vicente de Abran-

tes 5 rende fetenta mil reis: difta de Lisboa vinte e

cjua-
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quatro léguas , e da Guarda vinte e cinco , tem cento

e noventa e quatro fogos.

Alvellos 3
Freguezia no Arcebifpado de Braga,

tem por Orago S. Lourenço 5 o Pároco he Abbade
da aprefentaçáo da Mitra , rende quatrocentos mil

reis : difta de Lisboa feííenta léguas , e de Braga três ,

tem noventa e cinco fogos.

Alvejndre 3 Freguezia no Bifpado da Guarda,
tem por Orago S. Martinho Bifpo. ^ o Pároco he

Prior da aprefentaçáo do Bifpo
5 e Cabido da Guar-

da 5 rende oitenta mil reis : difta de Lisboa cincoen-

ta léguas , e da Guarda huma , tem noventa e cin-

o fogos.

Alverca , Freguezia no Patriarcado 5
tem por

Orago S. Pedro Apoftolo , o Pároco he Cura da

aprefentaçáo do Prior de S. Martinho de Lisboa,

rende cem mil reis : difta de Lisboa quatro léguas ,

tem trezentos e feííenta e hum vizinhos.

Alverca , Freguezia no Bifpado de Vifeu 5 tem
por Orago N. Senhora da Annunciaçáo > o Pároco

he Abbade da aprefentaçáo do Padroado Real 5 ren-

de duzentos mil reis : difta de Lisboa cincoenta e

quatro léguas 3 e de Vifeu dez 3 tem duzentos e qua-

renta moradores.

Alvergaria 3 Freguezia no Arcebifpado de Évo-
ra

5 tem por Orago N. Senhora do Oiteiro^ o Pá-

roco he Cura da aprefentaçáo da Mitra , tem de ren-

da cento e trinta e dous alqueires de trigo : difta de

Lisboa dezoito léguas ^ e de Évora féis , tem qua-

renta e quatro fogos.

Alvfte , Freguezia no Arcebifpado de Braga,
tem por Orago S. Pedro Apoftolo , o Pároco he Vi-
gário da aprefentaçáo do Reiror do Salvador do Cam-
po 3 rende cem mil reis : difta de Lisboa feííenra le-r

guas, e de Braga duas, tem quarenta e três vizinhos.

Al*
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Alvite 3 Freguezia no Arcebifpado de Braga 3

tem por Orago S. Pedro Apoftolo 9 o Pároco he

Vigário da aprefentaçáo do D. Abbade do Mofteiro

de S. Miguel de Refoios de Bafto da Ordem de São
Bento 3 rende cincoenta mil reis : difta de Lisboa fe-

tenta léguas y e de Braga fete y tem cento e vinte vi-

zinhos.

Alvites , Freguezia no Bifpado de Miranda

,

tem por Orago S. Vicente Martyr 3 he paroquiada

por dous Párocos com o titulo de Curas y hum del-

les Coadjutor da aprefentaçáo do Reitor de Santa

Eugenia de Ala
3 tem de renda o Coadjutor oito mil

reis em dinheiro y quarenta alqueires de pão meado

,

e o pé de altar ; o Cura tem féis mil reis em dinhei-

ro y trinta alqueires de pão meado y e o pé de altar

:

difta de Lisboa feífènta e féis léguas , e de Miranda
doze y tem fe (Tenta e féis moradores.

Alvito 3 Freguezia no Arcebifpado de Braga ,

tem por Orago S. Martinho Bifpo y o Pároco he

Abbade da aprefentaçáo da Mitra 5 rende trezentos

mil reis : difta de Lisboa feíTenta léguas y e de Braga

três , tem vinte e fete vizinhos.

Alvito y Freguezia no Arcebifpado de Évora y

tem por Orago N. Senhora da Aflumpção y o Pá-

roco he Religipfo da Santiflima Trindade y que l^re-

fenta o Miniftro do Convento da Trindade de San-

tarém y Commendador defta Igreja , rende trezentos

mil reis : difta de Lisboa dezoito léguas y e de Évora

féis y tem trezentos e noventa moradores.

Alvoco da Serra 3 Freguezia no Bifpado de

Coimbra y tem por Oj^go N. Senhora do Rofario y

o Pároco he Cura da aprefentaçáo do Vigário de Lo-

ríga y tem de côngrua doze mil reis y e o pé de al-

tar : difta de Lisboa quarenta e quatro léguas y e de

Coimbra treze y tem noventa e oito fogos.

Al-
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Alvor , Freguezia no Reino do Algarve 5 tem
por Orago o Salvador 5 o Pároco he Prior da apre-

fentação da Mirra 5 rende trezentos mil reis : difta

de Lisboa quarenta léguas , e de Faro y Capital do
Biípado , dez , tem duzentos e vinte e fds moradores.

Alvora (Santa Maria de) Freguezia no Arce-

bifpado de Braga , tem por Orago N. Senhora da

Expedkção 5 o Pároco he Abbade da aprefentação da

Camera Ecclefiaftica de Braga y rende trezentos mil

reis: difta de Lisboa feflènta léguas , e de Braga féis,

tem cento e trinta e fete vizinhos.

Alvqrge , Freguezia no Bifpado de Coimbra,
tem por Orago N. Senhora da Conceição , o Páro-

co he Vigário da aprefentação da Univerfidade de

Coimbra porconcurio, tem de côngrua , que lhe dá

a Univerfidade
y duzentos e dezefeis alqueires de tri-

go j doze almudes de vinho 5 e oito mil reis em di-

nheiro : difta de Lisboa vinte e nove léguas, e de

Coimbra cinco 5 tem fetenta moradores.

Alvorninha 3 Freguezia no Patriarcado 3 tem por
Orago N. Senhora da Vifitação , o Pároco he Prior

da aprefentação do D. Abbade Geral de Alcobaça ,

rende quatrocentos e cincoenta mil reis : difta de Lif-

boa quatorze léguas , tem quinhentos moradores.

AM
Santo Amador , Freguezia no Arcebifpado de

Évora, tem por Orago Santo Amador y o Pároco
he Cura da aprefentação da Mitra y tem de renda tre-

zentos e hufh, alqueires de trigo : difta de Lisboa vin-

te e féis léguas, e de Évora doze 3 tem vinte e oito

moradores.

Amarante , Freguezia no Arcebifpado de Bra-
ga , tem por Orago S. Gonfalo , o Pároco he Prior y

que he o mefmo do Convento , que he da Ordem
de
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de S. Domingos ] aprefenta nefta Igreja , e lhe da

de côngrua aquillo , em que fe ajufta : difla de Lif-

boa feíTenta e cinco léguas , e de Braga oito , tem
quinhentos moradores.

Amarante , Freguezia no Arcebifpado de Bra-

ga \ tem por Orago Santa Maria Magdalena , o Pá-

roco he Vigário da aprefentaçáo do Reitor de Santa

Maria de Gundar , rende fetenta mil reis : difta de

Lisboa feíTenta léguas , e de Braga oito , tem oiten-

ta e oito fogos.

Amareleja , Freguezia no Arcebifpado de Évo-
ra , tem por Orago N. Senhora da Conceição , o
Pároco he Cura da aprefentaçáo da Mitra , rende

cento e oitenta e hum alqueires de trigo , e hum
moio de cevada : difta de Lisboa trinta e huma lé-

guas , e de Évora doze , tem cento e fetenta e cin-

co fogos.

Amares , Freguezia no Arcebifpado de Braga,

tem por Orago o Salvador , o Pároco he Abbade
da aprefentaçáo da Mitra , rende duzentos e qua-

renta mil reis : difta de Lisboa feíTenta e duas lé-

guas , e de Braga duas , tem feíTenta e nove fogos.

Santo Amaro, Freguezia no Bifpado de Elvas,

tem por Orago Santo Amaro , o Pároco he Ca-

pelláo Curado aprefentado por EIRei pelo Tribunal

da Meza da Confcicncia , rende cento e oitenta aU

queires de trigo , e hum moio de cevada : difta de

Lisboa vinte e três léguas , e de Elvas fcis , tem fe-

tenta e oito fogos.

Amedo , Freguezia no Arcebifpado de Braga ,

tem por Orago Sant-Iago Maior , o Pároco he Vi-

gário aprefentado pelo Reitor de Marzagão , rende

vinte e quatro mil reis : difta de Lisboa feíTenta c

quatro léguas , e de Braga vinte , tem cento e cin-

co vizinhos.

Amen-
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Amêndoa^ Freguezia no Bifpado da Guarda,
tem por Orago N. Senhora da Conceição , o Pá-

roco he Vifario da aprefentaçáo do Padroado Real

,

rende cincoenta mil reis : difta de Lisboa vinte e fe-

te léguas ^ e da Guarda vinte e duas , tem duzen-

tos e dezoito moradores.

Amendoeira , Freguezia no Bifpado de Miran-

da , tem por Orago S. Nicoláo , o Pároco he Cura

da aprefentaçáo da Mitra y tem de côngrua oito mil

e quinhentos reis 3 e o que rende o pé de altar : dif-

ta de Lisboa fetenta léguas , e de Miranda quator-

ze, tem quarenta moradores.

Ameixial 3 Freguezia no Arcebifpado de Évora,

tem por Orago S. Bento 5 o Pároco he Capelláo Cu-
rado aprefentado por ElRei pelo Tribunal da Meza
da Confciencia 5 rende cem mil reis : difta de Lisboa

vinte e tres léguas y e de Évora cinco e meia, tem
noventa e féis moradores.

Ameixial 3 Freguezia no Reino do Algarve ^ tem
por Orago Santo António , o Pároco he Cura da
aprefentaçáo da Mitra , rende duzentos e quinze al-

queires de trigo 5 e meio moio de cevada : difta de
Lisboa trinta e tres léguas , e de Faro , Capital do
Bifpado 3 fete ^ tem duzentos e trinta e fete vizinhos.

Ameixoeira , Freguezia no Patriarcado 3 tem

I)or
Orago N. Senhora da Encarnação , o Pároco

íe Reitor collado da aprefentaçáo da Meza da Con-
fraria da mefma Senhora da Encarnação 5 rende cem
mil reis : difta de Lisboa huma légua ^ tem oitenta

e oito fogos.

Amial , Freguezia no Bifpado de Coimbra 3 tem
por Orago S. Jufto , o Pároco he Prior da aprefen-

taçáo do Prior do Mofteiro de S. Jorge de Cónegos
Regrantes de Santo Agoftinho extramuros da Cidade

de Coimbra, rende quatrocentos mil reis: difta de

Lif-
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Lisboa trinta c três léguas 5 e de Coimbra duas 5 tem
duzentos e quinze fogos. ~

Amieira 3 Freguezia no Arcebifpado de Évora ,

tem por Orago N. Senhora das Neves , o Pároco
he Cura da aprefentação da Mitra

5 rende cento c

oitenta alqueires de trigo ^ e hum moio de cevada

:

difta de Lisboa vinte e quatro léguas ^ e de Évora
fete ^ tem cento e dezefeis moradores.

Amieira , Freguezia no Priorado do Crato 3 tem
por Orago Sant-lago Apoftolo , o Pároco he Vigá-

rio da aprefentação do Grão Prior 3 rende três moios

de trigo 3 moio e meio de centeio , trinta e féis al-

mudes de mofto 5 quatro cântaros de azeite , e mil

e quinhentos reis em dinheiro : difta de Lisboa trin-

ta léguas ^ e do Crato quatro , tem duzentos e cin-

coenta vizinhos.

Amieiro 5 Freguezia no Arcebifpado de Braga,

tem por Orago Santa Luzia 3 o Pároco he Vigário

da aprefentação do Reitor de Alijo , rende quarenta

e cinco mil reis : difta de Lisboa feflênta léguas , c

de Braga dezoito 5 tem feííenta e cinco fogos.

Amonde , Freguezia no Arcebifpado de Braga,

tem por Orago N. Senhora da Annunciação , o Pá-

roco he Abbade collado da aprefentação da Mitra

com alternativa dos Religiofos de S. Domingos do
Convento de Santa Cruz de Viana 5 rende cento e

oitenta mil reis : difta de Lisboa feííenta léguas , c

de Braga huma , tem fetenta e cinco fogos.

Amor , Freguezia noBifpado de Leiria, tem por

Orago S. Paulo Apoftolo , o Pároco he Cura apre-

sentado pela Mitra y rende cento e feífenta mil reis

:

difta de Lisboa vinte e três léguas 5 e de Leiria hu-

ma j tem duzentos e feííenta e oito fogos.

Amora , Freguezia no Patriarcado , tem por Ora-

go N. Senhora de Monte Sião , o Pároco ne Viga-
'

rio
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rio aprefentado pelo povo, tem duzentos mil reis

de renda : difta de Lisboa três léguas , tem duzentos

e vinte fogos.

Amoreira 5 Freguezia no Patriarcado , tem por

Orago N. Senhora de Aboboriz y o Pároco he Curi
aprefentado pelo povo y rende cincoenta mil reis:

difta de Lisboa doze léguas y tem duzentos c oitenta

e dous moradores.

Amoreira y Freguezia noBifpadodeVifeu 5 tem
por Orago N. Senhora da Conceição , o Pároco he

Abbade da aprefentaçáo do Cabido de Vifeu com al-

ternativa do Papa y rende quinhentos mil reis : difta

de Lisboa cincoenta e féis léguas , c de Vifeu quin-

ze y tem oitenta e dous moradores.

Amoreiras ^ Freguezia no Arcebifpado de Évo-
ra y tem por Orago S. Martinho Bifpo y o Pároco
he Capelláo Curado aprefentado por EIRei pelo Tri-

bunal da Meza da Confciencia^ tem quarenta mil

reis de renda: difta de Lisboa vinte e <juatfo léguas 3

ê de Évora dezoito y tem quatrocentos moradores.

Amorim y Freguezia no Arcebifpado de Braga,
tem por Orago Sant-Iago Apoftolo y o Pároco he

Reitor da aprefentaçáo da Mitra y rende trezentos

mil reis : difta de Lisboa cincoenta e cinco léguas

,

e de Braga cinco y tem trezentos e cincoenta e nove
fogos. AN
Anaes 3 Freguezia no Arcebifpado de Braga y tem

por Orago Santa Marinha y o Pároco he Vigário da
aprefentaçáo de hum Cónego da Sé de Braga y ren-

de fellcnta mil reis : difta de Lisboa feffenta e três

léguas y e de Braga três 5 tem cento e feffenta vizinhos.

Analoura y Freguezia no Arcebifpado de Évo-
ra , tem por Orago S. Domingos , o Pároco he Cura

da aprefentaçáo da Mitra , rende quarenta mil reis

:

difta
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difta de Lisboa vinte e cinco léguas , e de Évora fe-

te, tem oitenta moradores.

Analoura, Freguezia no Arcebifpado de Évora,
tem por Orago S. Bento 5 o Pároco he Cura da apre-

Tentação da Mitra , rende cincoenta mií reis : difta

de Lisboa vinte e cinco léguas , e de Évora fete e

meia , tem cincoenta vizinhos.

AnçaÃ , Freguezia no Bifpado de Coimbra , tem
por Orago N. Senhora do O , o Pároco he Prior

da aprefentaçâo do Marquez do Louriçal , rende fe-

tecentos mil reis : difta de Lisboa trinta e féis léguas ,

e de Coimbra duas, tem duzentos e dezoito mora-

dores.

Ancas, Freguezia no Bifpado de Coimbra, tem
por Orago N. Senhora da Aííumpção , o Pároco

he Prior da aprefentaçâo do Padroado Real , rende

duzentos mil reis : difta de Lisboa trinta e oito lé-

guas , e de Coimbra cinco , tem cincoenta e fete fogos.

Anciaens , Freguezia no Arcebifpado de Braga,

tem por Orago S. Paio , o Pároco he Vigário con-

firmado da aprefentaçâo do Mofteiro de Buftelo de

Monges de S. Bento , rende quarenta mil rers : difta

de Lisboa feílènta léguas , e de Braga dez , tem no-

venta moradores.

Anciaens , Freguezia no Arcebifpado de Braga,

tem por Orago o Salvador , o Pároco he Reitor da

aprefentaçâo do Padroado Real , rende oitenta mil

reis : difta de Lisboa feííenta e quatro léguas , e de

Braga vinte e duas , tem cincoenta e cinco fogos.

Ancião 3 Freguezia" no Bifpado de Coimbra , tem
por Orago N. Senhora da Conceição , o Pároco he

Cura annual da aprefentaçâo do Mofteiro de Santa

Cruz de Coimbra , rende oitenta mil reis : difta de

Lisboa vinte e oito léguas , c de Coimbra féis , tem

quatrocentos e fetenta e íeis vizinhos.

An-
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Ancora (Santa Maria de) Freguesia no Arce-

bifpado de Braga , tem por Orago N. Senhora da

Affumpçáo, o Pároco he Abbade da aprefentação

da Mitra , rende quatrocentos mil reis : difta de Lis-

boa feíTenta léguas, e de Braga oito, tem cento e

vinte e fete vizinhos.

Andiaens, Freguezia no Arcebifpado de Braga

^

tem por Orago Sant-Iago, o Pároco he Reitor da

Mitra do concurfo Synodaí, rende cento e trinramil

reis : difta de Lisboa feíTenta e três léguas , e de Bra-

ga quatorze, tem duzentos moradores.

Santo André' , Freguezia no Arcebifpado de

Évora , tem por Orago Santo André Apoítolo , o
Pároco he Capellão Curado aprefentado por EIRei

pelo Tribunal da Meza da Confciencia , rende dous

moios e meio de trigo , dous de cevada , e dez mil

reis em dinheiro : difta de Lisboa dezefete léguas y

e de Évora dezefeis, tem duzentos e trinta fogos.

Anelhe , Freguezia" no Arcebifpado de Braga, tem
por Orago Santa Eulália , o Pároco he Cura da apre-

fentação do Reitor de Moreiras, rende fetenta mil

reis : difta de Lisboa feílènta léguas , e de Braga qua-

torze, tem noventa e cinco fogos.

Angeja, Freguezia noBifpado de Coimbra, tem
por Orago N. Senhora das Neves , o Pároco he Cu-
ra da aprefentação do Reitor de Fermelão , tem de
côngrua féis mil reis , e o pé de altar : difta de Lis-

boa quarenta c quatro léguas , e de Coimbra dez y

tem quatrocentos e feffenta e féis moradores.

Angueíra, Freguezia no Bifpado de Miranda ,

tem por Orago S. Cypriano , o Pároco he Reitor da
aprefentação alternativa do Papa, e Bifpo , tem de
côngrua féis mil reis , e o pé de altar : difta de Lis-

boa oitenta léguas , e de Miranda três , tem oitenta

moradores.

Pare. L D An-
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AngueirAj Freguezia no Bifpado de Miranda y

tem por Orago S. Pedro Apoftolo 3 antigamente S.

Martinho 5 o Pároco he Abbade da aprefentação al-

ternativa da Sé Apoftolica 3 e Ordinário 3 rende du-
zentos mil reis : difta de Lisboa oitenta e huma
léguas j e de Miranda três

3
tem noventa morado-

res.

Anha 3 Freguezia no Arcebifpado.de Braga
5 tem

por Orago Sant-Iago 3 o Pároco he Vigário da apre-

fentaçáp dos Principaes da Bafilica Patriarcal
5 ren-

de cento e trinta e cinco alqueires de milho 3 e fef-

fenta e hum mil reis em dinheiro : difta de Lisboa

feílènta e duas léguas 5 e de Braga leis 3 tem duzen-
tos e cincoenta e quatro fogos.

Anhoens 3 Freguezía no Arcebifpado de Eraga 3

tem por Orago Sant-Iago 5
o Pároco he Vigário da

aprefentação da Mitra, rende quarenta mil reis: di-

fta de Lisboa feffenta e cinco léguas 3 e de Braga nove 3

tem oitenta e dous vizinhos.

Aniso 3 Freguezía no Arcebiípado de Braga
?
tem

por Orago N. Senhora da Expectação 3 o Pároco he

Vigário da aprefentação do Abbade de S. João Ba-

ptiíta do Moíteiro de Vieira 3 rende fetenta mil reis :

difta de Lisboa feílènta e três léguas 3 e de Braga três,

tem fetenta e oito fogos*.

Santa Anna 3 Freguezia no Arcebifpado de Évo-

ra 3 tem por Orago Santa Anna 3 o Pároco he Cu-

ra da aprefentação da Mitra 3 tem de renda três mo-
ios de trigo 3 e quarenta alqueires de cevada : difta de

Lisboa vinte e cinco léguas 3 e de Évora doze 3 tem

trinta e fete vizinhos.

Santa Anna 3 Freguezia no Arcebifpado de Évo-

ra , tem por Orago Santa Anna 3 o Pareço he Cu-

ra da aprefentação da Mitra 3 rende cento e oitenta

alqueires de trigo 3 e meio moio de cevada : difta de

Lis-
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Lisboa vinte léguas , e de Évora féis , tem oitenta

moradores.

Santa Aisna , Freguezia noArcebifpadodeEvo-

ra, tem por Orago Santa Anna, o Pároco he Cu-
ra da aprefentaçáo da Mitra, rende trezentos e trin-

ta alqueires de páo meado: difta de Lisboa quinze lé-

guas , e de Évora três , tem cento e dezenove vizinhos.

Santa Anna, Freguezia no Bifpado da Guarda,

tem por Orago Santa Anna, o Pároco he Cura da

aprefentaçáo do Prior Ramella , rende quarenta mil

reis : difta de Lisboa quarenta e nove léguas , e da

Guarda duas , tem feítenra e quatro vizinhos.

Anobra , Freguezia no Bifpado de Coimbra , tem

por Orago Santa Catharina , o Pároco he Prior da

aprefentaçáo do Duque do Cadaval , rende duzentos

mil reis; difta de Lisboa trinta e duas léguas, ede
Coimbra duas, tem quarenta e oito fogos.

An re ade , Freguezia no Bifpado de Lamego ,

tem por Orago S. Miguel , o Pároco he Reitor da

aprefentaçáo da Sé Apoftolica , e do Mofteiro Bene-

diítino de Penderada , rende oitenta mil reis : difta

de Lisboa cincoenta e féis léguas , e de Lamego três ,

tem duzentos e cincoenta vizinhos.

Ansede , Freguezia no Bifpado do Porto , tem

por Orago Santo André Apoftolo, o Pároco he Cu-
ra da aprefentaçáo do Prior do Convento de S. Do-
mingos de Lisboa, rende fetenta mil reis: difta de

Lisboa cincoenta e duas léguas , e do Porto dez

,

tem quatrocentos e oitenta e dous moradores.

Anseriz , Freguezia no Bifpado de Coimbra ,

tem por Orago S. Bento , o Pároco he Cura annual

da aprefentaçáo do Cabido da Sé de Coimbra, ren-

de vinte e cinco mil reis : difta de Lisboa quarenta

léguas , e de Coimbra nove , tem fetenta e fete fogos.

Anta, Freguezia no Bifpado do Porco, tem por

D ii Ora-
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Orago S. Martinho Bifpo , o Pároco lie Cura da
aprefentaçáo do Mofteiro da Serra de Cónegos Re-
grantes de Santo Agoftinho , rende fetenta mil reis

:

difta de Lisboa cincoenta léguas , e do Porto duas

e meia 5 tem fetenta e hum vizinhos.

Anta , Freguezia no Arcebifpado de Braga , tem
por Orago S. Martinho , o Pároco he Reiror da

aprefentaçáo da Mitra , rende duzentos e cincoenta

mil reis : difta de Lisboa feííenta léguas , e de Bra-

ga quinze , tem cento e feííenta e nove vizinhos.

Antanhol , Freguezia no Bifpado de Coimbra ,

^ tem por Orago N. Senhora da Alegria , o Pároco

he Curada aprefentaçáo do Mofteiro dasReligioías

de Semide , rende trinta mil reis : difta de Lisboa

trinta e três léguas , e de Coimbra huma , tem qua-

renta moradores.

Antas , Freguezia no Bifpado de Lamego , tem
por Orago S. Miguel , o Pároco he Reitor da apre-

fentaçáo da Univerfidade de Coimbra por concurfo ,

rende feíTenta mil reis : difta de Lisboa feííenta lé-

guas 3 e de Lamego fete , tem cento e vinte e oito

vizinhos.

Antas, Freguezia no Bifpado de Vifeu , tem por

Orago S. Vicente Martyr , o Pároco he Cura da

aprefentaçáo doAbbade de S.Pedro de Penalva do

Caftello
3 rende quarenta mil reis : difta de Lisboa

cincoenta e huma léguas , e de Vifeu cinco , tem

cento e oitenta e oito fogos.

Antime, Freguezia no Arcebifpado de Braga y

tem por Orago vi. Senhora da iVLfcricordia , o Pá-

roco he Reitor da aprefentaçáo da Cala de Bragan-

ça , rende fetenta mil reis : difta de Lisboa feííen-

ta léguas, e de Braga cinco, tem noventa e lete fo-

gos.

Santo António, Freguezia no Arcebifpado de

Evo*
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Évora, tem por Orago Santo António , o Pároco

he Cura da aprefentação da Mitra , rende quatro mo-
ios de trigo , ehum de cevada: difta de Lisboa vin-

te e fete léguas , e de Évora fete , tem oitenta e féis

fogos.

Santo António velho , Freguezia no Arcebif-

pado de Évora, tem por Orago Santo António, o
Pároco he Cura da aprefentação da Mitra, rende vin-

te e quatro mil reis, e o pé de altar: difta de Lis-

boa vinte e quatro léguas, e de Évora doze 3 tem
vinte e féis moradores.

AP
Appelaçao , Freguezia no Patriarcado , tem por

Orago N. Senhora da Encarnação, o Pároco he Cu-
ra da aprefentação de Jorge de Mefquita da Silva Mas-
carenhas , da Villa de Torres novas , rende feflenta

mil reis: difta de Lisboa duas léguas, tem felfenta

e fete fogos.

Apúlia , Freguezia no Arcebifpado de Braga , tem
por Orago S. Miguel, o Pároco he Prior da apre-

fentação da Mitra , rende quatrocentos mil rçis : di-

fta de Lieboa cincoenta e cinco léguas , e de Braga
cinco , tem cento e cincoenta e nove fogos»

AR
Arada , Freguezia no Bifpado do Porto , tem

por Orago S. Martinho Bifpo , o Pároco he Curada
aprefentação do Commendador de Sant-Iago de Rio-
meão , rende cem mil reis: difta de Liboa quaren-
ta e oito léguas , e do Porto quatro , tem cento e

oitenta e cinco fogos.

Aradas, Freguezia no Bifpado de Coimbra, tem
por Orago S. Pedro Apoftoío , o Pároco he Cura
annual da aprefentação do Mofteiro da Serra de Có-

negos
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negos Regrantes de Santo Agoftinho , rende quaren-

ta mil reis : difta de Lisboa quarenta e quatro le*

guas , e de Coimbra nove , tem trezentos e trinta e

quatro vizinhos.

Aramenha, Freguezia no Bifpado de Portalegre
,

tem por Orago o Salvador , o Pároco lie Cura da
aprefentação da Mitra, rende dous moios de trigo:

difta de Lisboa trinta e féis léguas , e de Portalegre

légua e meia
5 tem duzentos e doze fogos.

Aranhas , Freguezia no Bifpado da Guarda, tem
por Orago N. Senhora da Penha, o Pároco he Cu-
ra da aprefentação do povo, rende trinta mil reis :

difta de Lisboa quarenta léguas , e da Guarda nove

,

tem cincoenta e féis vizinhos.

Ara o, Freguezia no Arceblfpado de Braga , tem
por Orago o Salvador , o Pároco he Abbade da
aprefentação da Cafa do Infantado, rende trezentos

e trinta mil reis : difta de Lisboa fetenta e duas lé-

guas, e de Braga dez, tem cento e cincoenta vizinhos.

Arazede , Freguezia no Bifpado de Coimbra , tem
-por Orago N. Senhora do Pranto , o Pároco he Prior

da Meza Epifcopal, rende feiscentos mil reis: difta

de Lisboa quarenta léguas, e de Coimbra quatro ,

tem noventa e três vizinhos.

Arca, Freguezia no Bifpado de Vifeu , tem por

Orago o Efpirito Santo , o Pároco he Cura da apre-

fentação do Vigário de Alcofra , rende trinta e cin-

co mil reis ; difta de Lisboa quarenta e oito léguas ,

e de Vifeu quatro, tem quarenta e oito fogos.

Arcas, Freguezia no Bifpado de Miranda, tem
por Orago Santa Catharina , o Pároco he Cura da

* aprefentação do Abbade de Nuzellos , rende vinte

mil reis, e o pé de altar: difta de Lisboa oitenta lé-

guas, e de Miranda quatorze, tem quarenta mora-

dores.

Ar-
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Arco de Bauthe , Freguezia no Arcebifpado
%
de

Braga , tem por Orago S. Martinho Bifpo, o Pá-

roco he Vigário da aprefentaçáo dos Religiofos de

S. Jeronymo do Collegio de Coimbra, rende feten-

ta mil reis: difta de Lisboa feííenta léguas, e de Bra-

ga oito 3 tem cento e fetenta e cinco fogos»

Arcosso, Freguezia no Arcebifpado de Braga
,

tem por Orago S. Thomé Apoftolo , o Pároco he

Cura da aprefentaçáo do Reitor de Moreiras, ren-

de quarenta mil reis : difia de Lisboa feiTenta e oito

léguas , e de Braga quatorze , tem cento e quaren-

ta e três vizinhos.

Arcos, Freguezia no Arcebifpado de Braga, tem
por Orago S. Miguel , o Pároco he Vigário colla-

do da aprefentaçáo do Meftre-Efcola da Collegiada de

Barcellos , rende kffenta mil reis : difta de Lisboa

cincoenia e cinco léguas , e de Braga cinco , tem no-

venta e oito fogos.

Arcos, Freguezia no Arcebifpado de Braga, tem
por Omgo S. Paio , o Pároco he Vigário collado da

aprefentaçáo do Abbade de S. Joáo de Nogueira , tem
de côngrua dez mil reis , e o que rende o pé de al-

tar : difta de Lisboa fetenta léguas , e de Braga meia
légua , tem quarenta e quatro fogos.

Arcos , Freguezia no Arcebifpado de Braga, tem
por Orago S. Pedro Apoftolo , o Pároco he Abba-
de da aprefentaçáo de António Diogo Machado e

Menezes , morador na. quinta da Lage, rende trezen-

tos mil reis : difta de Lisboa feiTenta e huma léguas,

e de Braga féis, tem cento e fetenta e oito fogos.

Arcos, Freguezia no Arcebifpado de Braga, tem
por Ora^o S. Jorge , tem dous Abbades , hum com
Cura , e outro fem Cura , que ambos dividem os feus

dizimos , e primícias , o Abbade com Cura he da
aprefentaçáo da Mitra , e tem alternativa com os Co-
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negos Regrantes de Santa Cruz de Coimbra : o Ab-
bade fem Cura he da aprefentação do Vifconde de
Villa-nova de Cerveira : rende a Abbadia fem Cura
duzentos e oitenta e cinco mil reis , eo mefmo rende

a Abbadia com Cura na dizimaria , e tem efta de mais

as obradas
, que fó pertencem ao Abbade com Cu-

ra y e rendem ambas juntas com o mais quatrocen-

tos mil reis cada huma: difta de Lisboa feíTenta lé-

guas 5 e de Braga cinco, tem duzentos e dez fogos.

Arcos, Freguezia no Arcebifpado de Braga, tem
por Orago S. Paio, o Pároco he Abbade da apre-

fentaçáo da Mitra , rende duzentos e oitenta mil reis

:

difta de Lisboa feíTenta e duas léguas , e de Braga

cinco , tem cento e fetenta e féis vizinhos.

Arcos , Freguezia no Bifpado de Coimbra , tem
por Orago S. Paio , o Pároco he Prior da aprefen-

taçáo do Padroado Real, rende trezentos e cincoen-

ta mil reis : difta de Lisboa trinta e oito léguas , e de

Coimbra quatro e meia , tem duzentos e feíTenta fogos.

Arcos ^ Freguezia no Bifpado de Lamego , tem
por Orago S. Silveftre , o Pároco he Cura da apre-

fentaçáo do Reitor de Sindim , rende vinte mil reis

:

difta de Lisboa vinte léguas, e de Lamego quatro ,

tem oitenta e quatro fogos.

Arcos, Freguezia no Arcebifpado de Évora, tem

por Orago Santo António , o Pároco he Cura da

aprefentaçáo da Mitra , "rende cem mil reis: difta de

Lisboa vinte e cinco léguas , e de Évora fete , tem

oitenta moradores.

Arcos de Valdevez , Freguezia no Arcebifpa-

do de Braga , tem por Orago o Salvador , o Pároco

he Abbade da aprefentaçáo do Vifcondede Villa-nova

de Cerveira 5 rende trezentos mil reis: difta de Lis-

boa feíTenta léguas, e de Braga cinco, tem cento e

trinta e cinco vizinhos.

Ar-
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Arcozello , Freguezia no Arcebifpado de Braga
,

tem por Orago Sant-Iago , o Pároco he Abbade do
concuríb Synodal , rende quatrocentos e cincoenta

mil reis : difta de Lisboa feííenta e duas léguas , e

de Braga três , tem fetenta e dous vizinhos.

Arcozello, Freguezia no Arcebifpado de Bra-

ga , tem por Orago S. Mamede, o Pároco lie Ab-
bade do Commendador Maltez de Chavão, rende

trezentos e cincoenta mil reis : difta de Lisboa feílênta

léguas- , e de Braga três, tem feííenta e féis vizinhos.

Arcozello , Freguezia no Bifpado do Porto, tem
por Orago S.Miguel, o Pároco he Reitor da apre-

fentação alternativa do Papa , do Bifpo , e do Mo-
fteiro de Grijó dos Cónegos Regrantes , rende cen-

to e feííenta mil reis: difta de Lisboa cincoenta lé-

guas, e do Porto huma e meia, tem duzentos e no-

venta e três fogos.

Arcozello , Freguezia no Arcebifpado de Bra-

ga , tem pôr Orago Santa Marinha, o Pároco he Ab-
bade da aprefentação da Mitra, rende quinhentos mil

reis : difta de Lisboa fefíènta léguas , e de Braga cin-

co, tem trezentos e feílênta e quatro fogos.

Arcozello, Freguezia no Bifpado de Coimbra,

tem por Orago N. Senhora da Allumpção 5 o Pá-

roco he Prior da aprefentação do Senhor de Mello ,

rende trezentos e cincoenta mil reis : difta de Lis-

boa quarenta léguas ^ e de Coimbra cinco, tem cen-

to e noventa e hum vizinhos.

Arcozello das maias, Freguezia no Bifpado

de Vifeu 5 tem por Orago S. Pedro Apoftolo , o Pá-

roco he Vigário collado da aprefentação do Arcipre-

fte de Vifeu , rende fetenta mil reis: difta de Lis-

boa cincoenta léguas , e de Vifeu féis , tem cento e

cincoenta e três moradores.

Arcozellos , Freguezia no Bifpado de Lame-

go
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go , tem por Orago N. Senhora de Entre as Vi-

nhas, o Pároco he Cara da aprefentaçáo do Reitor

da Rua 3 rende trinta e cinco mil reis : difta de Lis-

boa- feflfenta léguas , e de Lamego cjliatro , tem cen-

to e cincoenta e dous moradores.

Ardaos 5 Freguezia no Arcebifpado de Braga ,

tem por Orago Santo André Apoftolo 5 o Pároco

he Vigário collado da aprefentaçáo do Reitor de S.

Miguel de Bobadela 3 rende noventa mil reis: difta

de Lisboa fetenta e cinco léguas , e ,de Braga qua-

torze, tem noventa e hum vizinhos.

Ardegão, Freguezia no Arcebifpado de Braga ,

tem por Orago N. Senhora da Expe&ação 3 o Pá-

roco he Vigário da aprefentaçáo do Reitor de S. Mi-

fuel deAlvarens, rende trinta mil reis : difta de Lis-

oa feííenta léguas, e de Braga três, tem cincoenta

e dous moradores.

Ardegao, Freguezia no Arcebifpado de Braga,

tem por Orago Santa Marinha 5 o Pároco he Cura

da aprefentaçáo do D. Abbade de Santa Maria do

Mofteiro de Pombeiro Beneditino , rende vinte mil

reis: difta de Lisboa feííenta e quatro léguas , e de

Braga féis , tem noventa e féis vizinhos.

Arras , Freguezia no Arcebifpado de Braga ?
tem

por Orago S. Vicente Martyr , o Pároco he Cura

da aprefentaçáo do Convento de Villar de Frades,

rende cento e dez mil reis: difta de Lisboa feííenta

léguas 3 e de Braga duas , tem trinta e nove vizi-

nhos.

Áreas 5 Freguezia no Arcebifpado de Braga 5
tem

por Orago Sant-Iago ? o Pároco he Abbade da apre-

fentaçáo da Mitra, rende trezentos mil reis : difta de

Lisboa cincoenta efete léguas, e de Braga três, tem

noventa e oito fogos.

Áreas , Freguezia na Prelazia de Thomar , tem
por
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por Orago N. Senhora da Graça , o Pároco he Vi-

gário da^aprefentação deElRei pelo Tribunal da Me-
za da Confciencia, rende dous moios de trigo, ou-

tro tanto de cevada , huma pipa de vinho , e vinte

mil reis em dinheiro: difta de Lisboa vinte e cinco

léguas , e de Thomar três , tem quatrocentos e oi-

tenta e quatro fogos.

Áreas, Freguezia noEifpado deVifeu, tem por

Orago S. João Baptifta , o Pároco he Vigário da apre-

fentação da Mirra, rende quarenta mil reis: difta de

Lisboa quarenta e duas léguas , e de Vifeu cinco y

tem cento e três moradores.

Áreas, Freguezia no Bifpado de Portalegre , tem
por Orago Santo- António , o Pároco he Cura da

aprefentação da Mitra, rende dous moios de , trigo:

difta de Lisboa trinta e féis léguas , e de Portalegre

duas e meia, tem oitenta e féis vizinhos.

Arega, Freguezia noBifpado de Coimbra, tem
por Orago N. Senhora da Conceição , o Pároco he

Prior da aprefentação da Mitra , rende trezentos mil

reis : difta de Lisboa vinte e fete léguas, e de Co-
imbra fete , tem vinte e cinco vizinhos.

Areoza , Freguezia no Arcebifpado de Braga y

tem por Orago N. Senhora da Vinha , o Pároco

he Vigário collado da aprefentação da Mitra , rende

duzentos mil reis : difta de Lisboa feíTcnta e quatro

léguas , e de Braga féis , tem duzentos e feflenta e

oito fogos,

Areoza, Freguezia noBifpado de Lamego, tem
por Orago Santo António , o Pároco he Cura da
aprefentação do Reitor de Ranhados, rende vinte

e

dous mil reis : difta de Lisboa feííenta léguas , e de
Lamego nove, tem trinta e cinco vizinhos.

Ares, Freguezia no Bifpado de Portalegre, tem
por Orago N. Senhora da Graça , q Pároco he Vi-
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gario da aprefentação de EIRei pelo Tribunal da Me-
za da Canfciencia ^ tem de côngrua vinte mil reis

em dinheiro 3 dous moios de trigo
3 e cincoenta almu-

des de vinho : difta de Lisboa trinta e huma léguas 3

e de Portalegre féis 5 tem oitenta moradores.

ArgAj Freguezia no Arcebifpado de Braga
5 tem

porOrago S, João Baprifta
5 o Pároco he Reitor da

aprefentação do Abbade de Covas 5 rende quarenta

mil reis : difta de Lisboa feflènta e duas léguas ^ e

de Braga oito, tem vinte e nove vizinhos.

Arga de baixo , Freguezia no Arcebifpado de

Braga, tem por Orago N. Senhora da AíTumpçáo y

o Pároco he Cura da aprefentação do Abbade do Sal-,

vador de Covas 3 rende cincoenta* mil reis; difta de
Lisboa feíTenta léguas y e de Braga fete 5

tem cincoen-

ta e hum vizinhos.

Arga de cima 5 Freguezia no Arcebifpado de

Braga , tem por Orago Santo Antão 3 o Pároco he

Vigário da aprefentação das Religiofas de Santa An-
na de Vianna 5 tem de côngrua treze mil reis , e o
que rende o pé de altar: difta de Lisboa feíTenta e

três léguas 3 c de Braga fete y tem quarenta e oito

fogos.

Arganil , Freguezia no Bifpado de Coimbra 5

tem por Orago S. Gens , o Pároco he Vigário da

aprefentação do Padroado Real, rende quarenta mil

reis : diíia de Lisboa quarenta léguas 3 e de Coim-
bra fete , tem cento e fetenta e dous vizinhos.

Argella, Freguezia no Arcebifpado de Braga,

tem por Orago Santa Marinha , o Pároco he Abba-

be da aprefemação da Mitra 5 rende cem mil reis :

difta de Lisboa feíTenta e cinco léguas ^ e de Braga

dez 3 tem noventa e féis vizinhos.

Argerizj Freguezia no Arcebifpado de Braga 3

tem por Orago S. Mamede , o Pároco he Vigário

col-
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collado da aprefentação do Reitor de Carrazedo de

Monte negro , rende cento e cincoenta mil reis : di-

fta de Lisboa oitenta léguas , e de Braga dezoito ,

tem cento e íeííenta e féis moradores.

Argivai , Freguezia no Arcebifpado de Braga ,

tem por Orago S. Miguel
5
o Pároco he Cura da

aprelenraçáo do Cabido da Sé de Braga , rende trin-

ta mil reis : difta de Lisboa cincoenta e féis léguas ,

e de Braga féis , tem quarenta e dous vizinhos.

Argomil , Freguezia no Bifpado da Guarda, tem
por Orago N. Senhora da Conceição , o Pároco he

Prior da aprefentação de Pedro de Pina de Carva-

lho da Cidade da Guarda , rende noventa mil reis

:

difta de Lisboa cincoenta leguas , e da Guarda duas ,

tem trinta fogos.

Argoncilhe , Freguezia no Bifpado do Porto,
tem por Orago S. Martinho Bifpo

5 o Pároco he Cu-
ra da aprefentação dos Cónegos Regrantes de Santo

Agoftinho do Mofteiro de Grijó, tem de côngrua

doze mil reis , e o que rende o pé de altar : difta

de Lisboa quarenta enove leguas , e do Porto três,

tem tiezentos e fetenta e fete fogos.

Argozello, Freguezia no Bifpado de Miranda,
tem por Orago S. Fruftuofo , o Pároco he Cura da

aprefentação do Cabido da Sé de Miranda y tem fo-

mente o que rende o pé de altar : difta de Lisboa oi-

tenta leguas , e de Miranda cinco , tem duzentos mo-
radores.

Aricera , Freguezia no Bifpado de Lamego, tem
por Orago S. Chriitováo , o Pároco he Cura da apre-

lentaçáo do Reitor de Armamar , tem de côngrua
quatro mil reis , e o que rende o pé de altar : difta

àc Lisboa feííenta leguas , e de Lamego duas , tem.

cincoenta e quatro focos.

Ariz , Freguezia no Bifpado de Lamego , tem por

Ora-
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Orago o Efpirito Santo , o Pároco he Cura da apre-

fentaçáo do Abbade de S. Miguel de Pêra, tem de
côngrua féis mil reis, e o que rende o pé de altar

:

difta de Lisboa cincoenta léguas , e de Lamego qua-
tro 3 tem quarenta moradores.

Áriz , Freguezia no Bifpado do Porto , tem por
Orago S. Martinho

?
o Pároco he Abbade da apre-

fentaçáo dos Monges de S. Bento do Mofteiro de
Pendorada , rende trezentos e cincoenta mil reis : di-

fta de Lisboa cincoenta e duas léguas 3 e do Porto
fete, tem cento e nove vizinhos.

Armamar , Freguezia no Bifpado de Lamego,
tem por Orago S. Miguel , o Pároco he Reitor da
aprefentaçáo do Padroado Real , rende cem mil reis:

difta de Lisboa cincoenta e fete léguas, e de Lame-
go duas , tem trezentos e trinta e fete vizinhos.

Armil , Freguezia no Arcebifpado de Braga , tem
por Orago S. Martinho Bifpo , o Pároco he Vigário

da aprefentaçáo dos Monges de S. Bento do Moftei*

ro de Pombeiro , rende cincoenta mil reis : difta de

Lisboa feílènra léguas , e de Braga cinco , tem cen-

to e vinte e quatro vizinhos.

Arna s 5
Freguezia no Bifpado de Lamego , tem

por Orago N. Senhora da Conceição , o Pároco he

Cura da aprefentaçáo do Commendador de Cernan-

felhe , rende trinta mil reis: difta de Lisboa felTenta

léguas , e de Lamego oito , tem cento e quatro vi-

2inhos.

Arneiro das Milharissas , Freguezia no Pa-

triarcado , tem por Orago S. Lourenço, o Pároco

he Cura que aprefentão os freguezes , e confirma o
Vigário de Pernes , tem de renda hum alqueire de

trigo de cada fogo inteiro , meio de cada meio fo-

go , hum almude de vinho , e duas canadas ek azti-

ze de cada fogo, que poderá render fefíenta mil reis

;

difta
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difta de Lisboa dezoito léguas 5 tem cento e cincoen-

ta e fere vizinhos.

Arneirozj Freguezia no Bifpado de Lamego,
tem por Orago S. Sebaftiáo , o Pároco he Vigário

collado da aprefenraçáo da Mitra , rende cem mil

reis: difta de Lisboa cincoenta e oito léguas 3 fica a

pouca diftancia nas vizinhanças de Lamego ^ tem cen-

to e fetenta fogos.

Arnoi a j Freguezia no i\rcebifpado de Braga , tem
por Orago S. Joáo Baptifta , o Pároco he Vigário

Regular Monge de S. Bento da aprefenraçáo triennal

do leu Prelado , a renda he incerta : difta de Lisboa

felTenta e três léguas 3 e de Braga oito 5 tem trezen-

tos e vinte e féis moradores.
%

Arnozella
y Freguezia no Arcebifpado de Bra-

ga , tem por Orago Santa' Eulália 3 o Pároco he Vi-
gário da aprefentaçáo dos Cónegos Regrantes do Mo-
fteiro de Caramos

3 rende quarenta mil reis : difta de

Lisboa feflenta léguas
3

e de Braga íeis y
tem quaren-

ta e leis fogos.

Arnozo 5 Freguezia no Arcebifpado de Braga 9

tem por Orago Santa Eulália , o Pároco he Vigário

da aprefentação do Deáo da Sé de Braga 3 rende trin-

ta mil reis : difta de Lisboa feííenta léguas 3 e de Bra-

ga duas 3 tem feííenta e cinco vizinhos.

Arnozo 5 Freguezia no Arcebifpado de Braga y

tem por Orago N. Senhora da Conceição, o Páro-

co he Abbade do concurfo Synodal , rende trezen-

tos e quarenta mil reis : difta de Lisboa cincoenta e

cinco léguas 5 e de Braga huma e meia 3 tem cento

e oito vizinhos.

Aroens 3 Freguezia no Arcebifpado de Braga ,

tem por Orago S. Romão , o Pároco he Abbade da
apreícntaçáo da Cafa de Bragança

3
rende duzentos

ç cincoenta e cinco mil reis : difta de Lisboa feííen-

ta
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ta e duas léguas , e de Braga quatro

y tem noventa

e quatro fogos.

Ároens j Freguezia no Arcebifpado de Braga ,

tem por Orago Santa Chriflina ^ o Pároco he Ab-
bade do Padroado Real , rende duzentos mil reis

:

difta de Lisboa feíTenta léguas 3 e de Braga quatro,

tem cem vizinhos.

AroenSj Freguezia no Bifpado de Vifeu , tem
por Orago S. Simão Apoftolo 5 o Pároco he Abba-
de da aprefentaçáo da Cafa do Infantado

5 rende qui-

nhentos e feíTenta mil reis : difta de Lisboa quaren-

ta e oito léguas 3 ede Vifeu fete 5 tem duzentos e

noventa e féis vizinhos.

Arouca 3 Freguezia no Bifpado de Lamego, tern,

por Orago S. Bartholomeu Apoftolo 3 o Pároco he

Cura da aprefentaçáo da Madre Abbadeça do Mo-
fteiro de Arouca 3 rende quarenta almudes de vinho :

difta de Lisboa quarenta e nove léguas 5 e de Lame-
go oito ? tem trezentos e vinte oito fogos.

Aroza y Freguezia no Arcebifpado de Braga
5 tem

por Orago Santa Marinha, o Pároco, he Vigário da

aprefentaçáo do Collegio dos Principaes da Baíilica

Patriarcal j rende quarenta mil reis: difta de Lisboa

feííènta e duas léguas y
ede Braga tres 3 tem cincoen-

ta e oito fogos.

Arrabal , Freguezia no Bifpado de Leiria 5 tem

por Orago Santa Margarida, o Pároco he Cura da

aprefentaçáo da Mitra , rende cento e vinte mil reis :

difta de Lisboa vinte e quatro léguas 5 e de Leiria

huma e meia , tem trezentos e rres vizinhos.

Arrebalde da ponte , Freguezia no Bifpado

de Leiria , fuburbio da mefma Cidade y tem por Ora-

go Sant-Iagoj o Pároco he Cura da aprefentaçáo da

Mitra, rende cincoenta mil reis: difta de Lisboa vin-

te e duas léguas 3 tem quatrocentos vizinhos.

Ar-
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Arranhol, Freguezia no Patriarcado , tem por

Orago S. Lourenço , o Pároco he Cura da apreíen-

taçáo do Prior de S.Chriftovão de Lisboa, rende

oitenta mil reis: difta de Lisboa cinco léguas, tem
cento e quarenta e fere fogos.

Arrayolos , Freguezia no Arcebifpado de Évo-
ra 5 tem por Orago N. Senhora dos Marryres , o
Arcebifpo he Prior defta Igreja ,

que nella aprefen-

ta Reitor, rende cento e oitenta alqueires de trigo,

feíTenta de cevada
3

e vinte Huni mil reis em dinhei-

ro : difta de Lisboa dezoito léguas, e de Évora três ,

tem trezentos e feíTenta e cinco fogos.

Arreigada , Freguezia no Bifpado do Porto ,

tem por Orago S. Pedro ad Vincula, o Pároco he

Cura do Morteiro dos Cónegos Regrantes da Serra y

rende quarenta mil reis : difta de Lisboa cincoenta

e féis léguas, e do Porto quatro 3
tem fetenta e cin*

co fogos,

Arrfntela , Freguezia no Patriarcado , tem por

Orago N. Senhora da Confolaçáo , o Pároco he Cu-
ra da aprelêntaçio do povo , rende duzentos mil reis ,

tem duzentos c dous vizinhos.

Arrifana , Freguezia no Patriarcado, tem por

Orago S. Pedro Apoftolo , o Pároco he Prior da

aprefentaçáo do Padroado Real , rende novecentos mil

reis: difta de Lisboa quatorze léguas, tem cento e
oitenta e hum vizinhos.

Arrifana , Freguezia no Bifpado da Guarda , tem
por Orago S. Martinho Bifpo

5 o Pároco he Cura
da aprefentação do Prior da Prima da Cidade da Guar-
da, tem de côngrua dez mil reis, e o que rende o
pé de altar: difta de Lisboa cincoenta e huma léguas y

e da Guarda huma , tem fetenta e oito fogos.

Arrjfana de Santa Maria , Freguezia no Bif-

pado do Porto, tem por Orago N. Senhora da Af.

Part. L \L fum-
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íumpçáo ., o Pároco he Abbade da aprefentação da
Caía do Infantado

5 rende quatrocentos mil reis: di-

fta de Lisboa quarenta e fcte léguas , e do Porco cin-

co , tem cento e oitenta fogos.

Arrifana de Poiares , Freguezia noBifpado de
Coimbra , tem por Orago N. Senhora da AiTumpçáo ^

o Pároco he Vigário da aprefentação da Univerfida-

-de de Coimbra pelo concuifo, rende cem mil reis:

difta de Lisboa trinta e fetc léguas 3 e de Coimbra
três 3 tem cento e feffenta fogos.

Arrifana de Souza , Freguezia noBifpado do
Porto y tem por Orago S. Martinho Bifpo, o Pa-

joco he Reitor da aprefentação da Mitra y e dosMo-
fieiros Beneditinos de Paço de Souza , eè Bufte-

lo y rende trezentos mil reis : diita de Lisboa feííen-

ta léguas 3 e do Porto féis, tem oitocentos e dous
fogos.

Arrimal, Freguezia no Bifpado-de Leiria y tem
por Orago Santo António , o Pároco he Cura da

aprefentação da Collegiada de S. Pedro de Porto de

Mós 5 rende noventa mil reis ; difta de Lisboa vin-

te léguas y e de Leiria cinco, tem cento e vinte vi-

zinhos.

Arronches , Freguezia no Bifpado de Portale-

gre, tem por Orago N, Senhora da AtTumpção, o
Pároco he Vigário da aprefentação da Mitra , ren-

de cento e oitenta alqueires de trigo , e outro tanto

4e cevada , cincoenta e dous almudes de vinho y e

trinta mil reis em dinheiro : difta de Lisboa irinta

léguas y e de Portalegre vinte y tem quatrocentos e

dezenove fogos.

Arroios , Freguezia no Arcebifpado de Braga,

tem por Orago S. João Baptifta , o Pároco hc Vi-

gário da apreíentação do Reitor do Convento de San-

to Eloi do Porto ., rende cincoenta mil reis; difta de

Lis-
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Lisboa feííenra léguas , e de Braga tre2e , tem cea-

to e três moradores.

Arruda , Freguezia no Patriarcado , tem por Ora*

go N. Senhora da Salvação, o Pároco he Vigaria

collado da aprefentaçáo dos Cónegos Regrantes de

S. Vicente de Fora da Gdade de Lisboa , rende cen-

to e oitenta mil reis : difta de Lisboa féis léguas 9
tem trezentos e dezoito fogos.

Arruda dos Pizoes, Freguezia no Patriarcado 3

tem por Orago S. Gregório , o Pároco he Vigarip

da aprefentaçáo de EÍRei pelo Tribunal da Mez^
.da Confciencia , rende cento e vinte mil reis : difta

de Lisboa quatorze léguas , tem feflenta e três mo*
radores.

Arvore, Freguezia no Bifpado de Coimbra , terá

for Orago S. Martinho Bifpo , o Pároco he Vigá-

rio da aprefentaçáo da Abbadeça do Mofteiro de Lor-

vão 3 rende fetenta mil reis : difta de Lisboa trinta

e féis léguas , e de Coimbra duas , tem cento e dor

ze vizinhos.

Arvore , Freguezia no Bifpado de Coimbra , tem
por Orago S. Martinho Bifpo , o Pároco hc Vigar

rio da aprefentaçáo do Mofteiro das Religiofas de S.

Bernardo de Lorvão , rende quarenta miJ reis : di-

fta de Lisboa trinta e quatro léguas 5 e de Coimbra
duas, tem noventa e íete fogos.

Arvore, Freguezia no Bifpado do Porto, tem
por Orago o Salvador , o Pároco he Cura da apre-

Tentação do Vigário de Azurara , tem oito mil reis

de côngrua , e o que rende o pé de altar : difta de

Lisboa cincoenta e féis léguas , e do Porto quatro ,

tem oitenta e féis vizinhos.

Arzilla , Freguezia no Bifpado de Coimbra, tem
por Orago N. Senhora da Conceição , o Pároco he

Prior collado da aprefentaçáo do Conde de Óbidos f

E ii iça*
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rende feííenta mil reis : difta de Lisboa trinta c qua-

tro léguas, e de Coimbra duas, tem fetenta edous
vizinhos.

AS

Asafarge , Freguezia no Bifpado de Coimbra,
tem por Orago N. Senhora da Conceição, o Páro-

co he Vigário da aprefentação do Cabido da Sé de

Coimbra
3
rende cento e vinte mil reis: diíta de Lis-

boa trinca e três léguas , e de Coimbra huma , tem
oitenta e cinco fogos.

Assentis
5
Freguezia no Patriarcado , tem por Ora-

go N. Senhora da Purificação , o Pároco he Cura da

aprefentação do Prior do Salvador de Torres novas,

tem de côngrua féis mil reis, e o que rende o pé
de altar: diíta de Lisboa vinte e duas léguas, tem
duzentos e fetenta e quatro fogos.

Assumar , Freguezia no Bifpado de Portalegre ,

tem por Orago N. Senhora dá Graça , o Pároco he

Prior da aprefentação do Padroado Real , rende oi-

tocentos mil reis : diíta de Lisboa trinta léguas , e de

Portalegre três , tem duzentos e dous fogos.

Astromil , Freguezia no Bifpado do Porto, tem
por Orago Santa Marinha , o Pároco he Abbade da

aprefentação do Senhor da Barca , rende cento e oi-

tenta mil reis : diíta de Lisboa cincoenta e féis lé-

guas, e do Porto três, tem quarenta e quatro fogos.

AT
Ataens , Freguezia no Arcebifpado de Braga , tem

por Orago S. João Evangelifta, o Pároco he Vigá-

rio collado da aprefentação do Abbade de S. Miguel

do Prado , rende quarenta mil reis : difta de Lisboa

ieíTenta léguas , e de Braga três , tem oitenta e nove

fo&os.

Ata-
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Ataens ( Santa Maria de) Freguezia no Arce-

bifpado de Braga, o Pároco he Gira da aprefenta-

çáo do Abbade do Mofteiro da Cofia de Religiofos

de S. Jeronymo , rende quarenta mil reis : difta de

Lisboa feííenta léguas, e de Braga três, tem trezen-

tos e trinta fogos.

Ataíde , Freguezia no Bifpado do Porro , tem
por Orago S. Pedro Apoftolo, o Pároco he Abba-

de de alternativa da Sé Apoftolica, doBifpo, e dos

Monges de S. Bento do Mofteiro de Buftello , ren-

de cento e vinte mil reis : difta de Lisboa feíTentst

léguas 5 e do Porto oito , tem quarenta e dous mo-
radores.

Atalaia , Freguezia no Arcebifpado de Évora ,

tem por Orago N. Senhora da AíTumpçáo , o Pá-

roco he Cura da aprefentaçáo da Mitra , rende três

moios de trigo : difta de Lisboa vinte léguas , e de

Évora quatro, tem cincoenta e três moradores»

Atalaia , Freguezia no Bifpado da Guarda, tem
por Orago S. João Baptifta , o Pároco he Cura da

aprefentaçáo do Commendador de N. Senhora da

Graça de Caftello novo , rende vinte e quatro mil

reis : difta de Lisboa quarenta léguas , e da Guarda
dez, tem noventa e quatro fogos.

Atalaia , Freguezia no Biípado de Vifeu, tem
por Orago N. Senhora da AíTumpçáo, o Pároco he

Abbade da aprefentaçáo do Padroado Real a rende

duzentos mil reis : difta de Lisboa feffenta léguas ,

e de Vifeu quatorze , tem noventa e três vizinhos.

Atalaia , Freguezia no Patriarcado , rem por

Orago N. Senhora da AíTumpçáo , o Pároco he Prior

da aprefentaçáo do Marquez de Tancos , rende qui-

nhentos mil reis: difta de Lisboa vinte léguas, tem
feífenta moradores.

Ateaens , Freguezia no Arcebifpado de Braga a

tem
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tem por Orago Sant-Iago Apoflolo ., o Pároco he

Vigaricxcollado da aprefentação de João Pinheiro

Leite 5
Cónego da Sé de Braga 3 rende feííenta mil

reis: difta de Lisboa feííenta léguas 5 e de Braga lé-

gua e meia 5
terh feilenta moradores.

Atei 5 Freguezia no Arcebifpadò de Braga
y terrt

jpor Orago S. Pedro Apoflolo 3
o Parocô he Vigá-

rio collado da aprefentação das Religiofas de Santa

Clara de Villa do Conde 5 rende cem mil reis : di-

fta de Lisboa feííenta e três léguas 3 e de Braga nove 3

tem trezentos e bum vizinhos.

Atouguia da Balea , Freguezia no Patriarca-

do 3 tem por Orago S. Leonardo
3
o Pároco he Vi-

gário collado da aprefentação do Geral de Santo

Eloi y rende quarenta mil reis^ tem noventa mora-

dores.

Atouguia das Cabras 5 Freguezia no Patriar-

cado y tem por Orago N. Senhora da Graça , o Pá-

roco he Vigário collado da aprefentação do Prior de

S. Pedro da Villa de Alenquer 5 rende quarenta mil

reis : difta de Lisboa dez léguas y tem duzentos e

tinte fogos.

AV

ÁvancA i Freguezia no Bifpado do Porto 5 tem
por Orago Santa Marinha y o Pároco he Reitor da

aprefentação Ordinária 3 rende duzentos mil reis : di-

fta de Lisboa quarenta e cinco léguas , e do Porto

féis, tem novecentos e trinta c fete moradores.

Avantes 3 Freguezia no Bifpado de Miranda y

tem por Orago Santo André Apoítolo, o Pároco

he Cura dá aprefentação do Reitor de Santa Euge-

nia de Ala 3 tem de côngrua oito mil reis
3

e o que

rende o pé de altar: difta de Lisboa feííenta e féis lé-

guas y e de Miranda doze y tem quarenta moradores.

Avei-
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Aveiras de baixo 5 Freguezia no Patriarcado,

tem por Orago N. Senhora do Rofario^o Pároco

he Vigário da aprefentaçáo da Commendadeira do
Mofteiro de Santos 5 rende feíTcnra mil reis : diftadc

Lisboa onze léguas 3 tem cincoenta e dous vizinhos.

Aveiras de cima , Freguezia no Patriarcado 3 tem
por Orago N. Senhora da Purificação 5 o Pároco he

Vigário da aprefentaçáo da Commendadeira do Mo*
fteiro de Santos 3 rende cento e cincoenta mil reis:

difta de Lisboa doze léguas 5
tem cento e feílenta

fogos.

Aveiro, Cidade no Bifpado de Coimbra , tem
quatro Freguezias, Santa Cruz ou Vera Cruz , o Pa»

roço he Vigário que aprefenta EIRei pelo Tribunal

da Meza da Confciencia e Ordens 5
como Grão Me-

flre da Ordem de Aviz 3
rende fetenta mil reis: di-

fta de Lisboa quarenta e quatro leguas , e de Coim-
bra nove j tem trezentos moradores»

S. Miguel j o Pároco he Vigário vulgar-

mente chamado Prior da mefma aprefentaçáo
3 ren-

de cento e quarenta mil reis 3 tem duzentos e cin-

coenta e oito fogos.

Efpirito Santo
5
o Pároco he Vigário dá

mefma aprefentaçáo , rende oitenta mil reis
5 tem tre-

zentos e cincoenta fogos : a faber y cento e oitenta

e cinco na Cidade 3 e cento e feííenta e cinco no fu-

burbio.

N. Senhora da Aprefentaçáo 3 antigamente

S. Gonçalo , o Pároco he Vigário da mefma apx-e-

fentaçáo , rende fetenta mil reis, 3 tem duzentos e vin-

te fogos.

Avelans de Ambom , Freguezia no Bifpado da
Guarda 3 rem por Orago N. Senhora da Conceição ,

o Pároco he Prior da aprefentaçáo da Mitra
3
rende

cento e oitenta mil reis : difta de Lisboa cincoenta e

qua-
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quatro léguas , e da Guarda duas , tem cento e oi-

to vizinhes.

Avelans de caminho , Freguezia no B ;fpado de

Coimbra, tem per Orago Santo António, o Páro-

co he Cura Coadjutor do Vigário de Sangalhos , da
aprefentaçio do Morteiro de Santa Clara de Coim-
bra , rende trinta e dous mil reis: difta de Lisboa

trinta e nove léguas, e de Coimbra cinco , tem cen-

to e dous moradores.

Avelans de cima , Freguezia no Bifpado de Co-
imbra, tem por Orago Santa Eulália, o Pároco he

Prior da aprefentação da Univerfidade por concur-

fo , rende quatrocentos mil reis : difta de Lisboa trin-

ta e nove léguas , e de Coimbra cinco , tem cincoen-

ta e féis vizinhos.

Avelans da Ripeira, Freguezia no Bifpado de

Vifeu, tem por Orago N. Senhora da Graça , o Pá-

roco he Abbade da aprefentaçáo do Cabido de Vi-

feu , rende cento e cincoenta mil reis : difta de Lis-

boa cincoenta léguas, e de Vifeu doze, tem cento

c vinte fogos.

Avelanozo, Freguezia no Bifpado de Miranda,

tem por Orago S. Pedro Apoftolo , o Pareço he Ab-

bade do Padroado Real , rende trezentos mil reis.:

difta de Lisboa noventa léguas, e de Miranda qua-

tro, tem quarenta moradores.

Avelar, Freguezia no Bifpado de Coimbra, tem
por Orago o Efpirito Santo , o Pároco he Cura da

aprefen-açáo do Vigário da Aguda, rende trinta mil

reis : difta de Lisboa vinte e oito léguas , e de Co-

imbra féis , tem fetenta e dous vizinhos.

Aveleda, Freguezia no Arccbifpado de Braga,

tem por Orago N. Senhora da Expe&açf.o , o Pá-

roco he Vigário confirmado do Padre Rodrigo José

da Congregação do Oratório da Cidade de Braga,
ren-



AV 7*

rende feíTenta mil reis : difta de Lisboa cincoenta c

fete léguas y e de Braga meia légua y tem oitenta e

cinco fogos.

Aveleda , Freguezia no Arcebifpado de Braga,

tem por Orago o Salvador 5 o Pároco he Abbade

da aprefentaçáo da Cafa de Bragança , rende fetecen-

tos mil reis : difta de Lisboa feíTenta léguas 5 e de

Braga féis 3 tem cento e vinte e quatro vizinhos.

Aveleda ? Freguezia no Bifpado de Miranda ,

tem por Orago S. Cipriano 3 o Pároco he Cura da

aprefentaçáo do Abbade de Mcixedo 5 tem de côn-

grua fete mil reis 5 e o que rende o pé de altar ; di-

fta de Lisboa oitenta léguas , e de Miranda nove 3

tem oitenta moradores.

Aveleda
5
Freguezia no Bifpado do Porto , tem

por Orago Santa Eulália , o Pároco he Cura da apre-

ícntaçáo do Reitor de Santo Eloi da Cidade do Por-

to
5 rende quarenta mil reis : difta de Lisboa cinco-

enta e cinco léguas 5 e do Porto três 3 tem fetenta

e dous vizinhos.

Avelellas, Freguezia no Bifpado de Miranda
3

tem por Orago N. Senhora da Natividade, o Pá-

roco he Cura da aprefentaçáo do Abbade de Mon-
forte , rende cincoenta mil reis : difta de Lisboa fe-

tenta e duas léguas 5 e de Miranda dezoito 3 tem fe-

tenta moradores.

Avelozo 3 Freguezia no Bifpado de Lamego 3 tem
por Orago N. Senhora do Pranto , o Pároco he Ab-
bade da aprefentaçáo alternativa do Papa , e Bifpo 3

rende cento c cincoenta mil reis : difta de Lisboa cin-

coenta e oito léguas , e de Lamego oito ^ tem qua-

renta e dous vizinhos.

Aves 5 Freguezia no Arcebifpado de Braga 5 tem
por Orago S. Miguel 3 o Pároco he Abbade da apre-

ieniaçáo da Mitra
5 rende feiscentos mil reis : difta

de
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de Lisboa íeflenta e três léguas , e dê Braga qua*

tro , tem noventa e féis vizinhos.

Avessadas , Freguezia no Bifpado do Porto , tem
por Orago S, Martinho Bifpo , o Pároco he Ab-
bade collado da aprefentação cie Gonçalo Thomaz
Peixoto da Silva 3 daVilla de Alenquer, rende qua-

trocentos mil reis : difta de Lisboa fcíTcnta léguas , e

do Porto oito, tem cento e dez moradores.

Avidagos, Freguezia no Arcebifpado de Braga,
tem por Orago S. Miguel , o Pároco he Vigário con-

firmado da aprefentação do Reitor de Lamas de Ore-
lhão : difta de Lisboa feffenta e três léguas , e de Bra-

ga vinte huma , tem noventa e hum vizinhos.

Ávidos , Freguezia no Arcebifpado de Braga , tem
por Orago S. Martinho Bifpo , o Pároco he Abba-
de da aprefentação da Mitra , rende trezentos mil reis

:

difta de Lisboa feííenta léguas , e de Braga três , tem
fetenta e oito fogos.

Avintes , Freguezia no Bifpado de Miranda, tem
or Orago S. Vicente Martyr, o Pároco he Cura

a aprefentação do Reitor de Santa Eugenia de Ala ,

tem vinte.mil reis de côngrua, e o que rende o pé
de altar: difta de' Lisboa fetenta e féis léguas, ede
Miranda doze

5
tem cento e trinta vizinhos.

Avintes , Freguezia no Bifpado do Porto , tem
por Orago S. Pedro Apoftolo , o Pároco he Abba-

de da aprefentação alternativa da Sé Apoftolíca , e

Bifpo , rende novecentos mil reis : difta de Lisboa

cincoenta e huma léguas , e do Porto huma, tem fe-

tenta e oito fogos.

Aviozo, Freguezia no Bifpado do Porto , terri

por Orago S. Pedro Apoftolo, o Pároco he Vigá-

rio da aprefentação do Padroado Real , rende duzenv-

ios mil reis : difta de Lisboa feflênta e quatro léguas y

€ do Porto duas , tem cento e quatorze fogos.

Avio-

i
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Aviozo ( Santa Maria de ) Freguezia no Bifpado

do Porto , tem por Orago N. Senhora da Expecta-

ção , o Pároco he Vigário collado da aprefentação

da Abbadeça do Convento de Santa Clara do Por-

to , rende feíTenta mil reis: difta de Lisboa feíTenta

léguas 3 e do Porto duas e meia , tem cento e trin-

ta e quatro vizinhos.

Aviz, Freguezia no Arcebifpado de Évora, tem
por Orago N. Senhora da Orada , o Pároco he Prior

aprefentado por EIRci pelo Tribunal da Meza da

Confciencia , rende cento e oitenta alqueires de tri-

go, cento e vinte de cevada, e vinte mil reis em di-

nheiro: difta de Lisboa vinte e três léguas, e de Évo-
ra nove , tem trezentos e noventa fogos.

Avó, Freguezia no Bifpado de Coimbra, tem por

Orago N. Senhora da Aííumpçáo , o Pároco he Vi-

fario da aprefentação do Cabido de Coimbra, rende

uzentos mil reis : difta de Lisboa quarenta léguas , e

de Coimbra nove, tem cento e trinta e quatro fogos.

Avoens, Freguezia no Bifpado de Lamego, tem
por Orago S. Joáo Baptifta, o Pároco he Vigário

da aprefenraçáo do Thefoureiro Mór de Lamego , ren-

de duzentos mil reis : difta de Lisboa cincoenta e cin-

co léguas , e de Lamego hum quarto de légua , tem
fetenta e três vizinhos.

AZ
Azambugeira , Freguezia no Patriarcado, terri

por Orago N. Senhora do Rofario , o Pároco he Vi-

gário da aprefentação do Conde de Soure , rende cen-

to e vinte mil reis: difta de Lisboa quatorze léguas f
tem noventa e fete fogos.

Azambuja, Freguezia no Patriarcado , tem por
Orago N. Senhora da Aííumpçáo , o Pároco he Prior

da aprefentaçáo do Padroado Real y rende duzentos

mil
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mil reis: difta de Lisboa dez léguas, tem quatro-
centos e feíTenta fogos.

Azeitão , Freguezia no Patriarcado , tem por Ora-
go S. Simão , o Pároco he Capelláo Curado apre-
íèntado por EIRei pelo Tribunal da Meza da Con-
fciencia , rende dous moios e meio de trigo , hum
moio de cevada 3 três pipas de vinho, e vinte e dous
mil reis em dinheiro : difta de Lisboa quatro léguas
e meia j tem cento e fetenta e dous moradores.
Azeitão , Freguezia no Patriarcado , tem por Ora-

go S. Lourenço, o Pároco he Cura da aprefentaçáo

do povo , rende duzentos mil reis : difta de Lisboa
cinco léguas, tem duzentos e trinta fogos.

Azere, Freguezia no A rcebifpado de Braga, tem
por Orago S. Cofme , e S. Damião , o Pároco he
Reiror da Mitra, rende cento e vinte mil reis: di-

fta de Lisboa fetenta léguas , e de Braga cinco , tem
cincoenta e nove fogos.

Azere, Freguezia no Bifpado de Coimbra, tem
por Orago S. Mamede , o Pároco he Prior coita-

do da aprefentaçáo do Conde de Óbidos , rende fe-

recentos mil reis : difta de Lisboa quarenta léguas , e

de Coimbra fetc, tem cem vizinhos.

Azevedo 3 Freguezia no Arcebifnado de Braga,

tem por Orago S. Miguel , o Pároco ne Cura da apre-

fentaçáo do D. Abbade Geral de S. Bento, tem de

côngrua doze mil reis , e o que rende o pé de al-

tar : difta de Lisboa feíTenta e leis léguas, e de Bra-

ga dez , tem vinte e três moradores.

Azevo , Freguezia no Bifpado de Lamego , tem
por Orago N. Senhora da Purificação , o Pároco he

Reitor da aprefentaçáo do Padroado Real , rende du-

zentos mil reis ,: difta de Lisboa feíTenta léguas , e

de Lamego doze , tem cento e oitenta fogos.

Azias , Freguezia no Arcebifpado de Braga , tem
por
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por Orago N. Senhora da AíTumpção , o Pároco he

Abbade da aprefentaçáo da Mitra , rende quinhen-

tos e feífenta mil reis : difta de Lisboa feflenta e cin-

co léguas , e de Braga cinco , tem cento e doze vi-

zinhos.

Azinhaga , Freguezia no Patriarcado , tem por

Orago N. Senhora da Conceição , o Pároco he Prior

apreíentado pela Mitra por concurfo , rende cento

e cincoenta mil reis : difta de Lisboa dezefete léguas,

tem trezentos e três fogos.

Azinhal , Freguezia no Bifpado de Vifeu, tem
por Orago N. Senhora da Aprefentaçáo , o Pároco

he Cura da aprefentaçáo do Vigário de S. Pedro de

Pinhel , tem de côngrua oito mil reis em dinheiro y

e o que rende o pé de altar : difta de Lisboa feffen-

ta léguas , e de Vifeu dezefeis , tem feííenta e cinco

fogos.

Azinhal 3 Freguezia no Reino do Algarve, tem
por Orago o Efpirito Santo , o Pároco he Prior col-

lado da aprefentaçáo da Mitra, tem de renda trezen-

tos e trinta alqueires de trigo : difta de Lisboa qua-

renta léguas , e de Faro Cidade Capital do Bifpado

dez, tem cento c oito vizinhos.

Azinheira dos Bairros, Freguezia no Arcebif-

pado de Évora, tem por Orago N. Senhora da Con-
ceição, o Pároco he Cura da aprefentaçáo da Mitra,

rende cento e vinte alqueires de trigo , e quarenta e

cinco de cevada , e oito mil reis em dinheiro : difta

de Lisboa vinte léguas , e de Evorá quatorze , tem
duzentos e vinte e fete vizinhos.

Azinhozo , Freguezia no Bifpado de Miranda ,

tem por Orago N. Senhora da Natividade , o Páro-
co he Vigário ad nutum da aprefentaçáo da Mitra,
rende quarenta mil reis : difta de Lisboa fetenta e qua-

tro léguas , e de Miranda íeis , tem fetenta. e fete fogos.

Azo-
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Azoeira , Freguezia no Patriarcado , tem por

Orago S. Pedro ad Vincula , vulgarmente S. Pedro
dos Grilhões, o Pároco he Cura da aprefentaçáo do
povo, rende cento e vinte mil reis: diíta de Lisboa

íeis léguas , tem duzentos e quarenta etres vizinhos.

Azoens , Freguezia no Árcebifpado de Braga ,

tem por Orago S. Paio , o Pároco he Abbade da

aprefentaçáo do Almirante de Portugal, rende du-

zentos mil reis : diíta de Lisboa feíTenta e quatro lé-

guas, e de Braga três, tem feíTenta e dous vizinhos»

Azoia, Freguezia noBifpado de Leiria, tem por

Orago Santa Catharina Virgem , e Martyr , o Pá-

roco he Cura da aprefentaçáo da Mitra, rende íef-

fenta mil reis: diíta de Lisboa vinte e huma léguas,

e de Leiria huma , tem cento e cincoenta e nove vi-

zinhos.

Azoia de baixo, Freguezia no Patriarcado , tem
por Orago N. Senhora da Conceição , o Pároco he

Cura da aprefentação do Vigário do Salvador de San-

tarém , tem de côngrua dous mil reis , e o que ren-

de o pé de altar: diíta de Lisboa quinze léguas, tem
feíTenta e nove fogos.

Azoia de cima, Freguezia no Patriarcado, tem
por Orago N. Senhora da Graça , o Pároco he Vi-

gário da aprefentação delRei pelo Tribunal da Me-
za da Confciencia , rende quarenta mil reis : difta de

Lisboa dezefeis léguas , tem quarenta e féis vizinhos.

Azurara , Freguezia no Bifpado do Porto, tem
por Ora^o N. Senhora da Conceição, o Pároco he

Vigário da aprefentaçáo do Cabido da Sé do Porto ,

rende cem mil reis : difta de Lisboa cincoenta e féis

léguas , e do Porto quatro , tem duzentos e cincoen-

ta e leis vizinhos.

Azurei , Freguezia no Árcebifpado de Braga , tem

por Orago S. Pedro Apoftolo ^ o Pároco he Cura

da
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da aprefentaçao do Cabido da Collegiada de Gui-

marães y tem de côngrua oito mil reis em dinheiro,

e o que rende o pé de altar : difta de Lisboa fetten-

ta léguas ,e de Braga três , tem duzentos e dez fo-

gos.

BA
BAbe, Freguezia no Bifpado de Miranda, tem

por Orago S. Pedro Apoftolo , o Pároco he

Reitor da aprefentaçáo da Cafa de Bragança ,

rende cincoenta mil reis : difta de Lisboa oitenta lé-

guas , e de Miranda fere , tem oitenta e nove fogos,

Badim , Freguezia no Arcebifpado de Braga , tem

por Orago S. Julião , o Pároco he Vigário da apre-

fentaçáo do Reitor de Salvador de Ceiváes , rende fef-

fenta mil reis : difta de Lisboa fetenta e duas léguas,

e de Braga dez , tem cento e dez vizinhos.

Bagueixe , Freguezia no Bifpado de Miranda,

tem por Orago S. Vicente Martyr , o Pároco he Cu-
ra da aprefentaçáo do Abbade de Vinhas , tem de

côngrua féis mil reis , e o que rende o pé de altar

:

difta de Lisboa oitenta léguas , e de Miranda oito,

tem feílènta moradores.

Baguntk, Freguezia no Arcebifpado de Braga,

tem por Orago N. Senhora da Expeíraçáo, o Páro-

co he Abbade da aprefenraçáo da Cafa de Bragan-

ça, rende feiscentos e cincoenta mil reis : difta de

Lisboa feíTenta léguas , e de Braga cinco , tem cen-

to e trinta e três moradores.

Baião , Freguezia no Bifpado do Porto, tem por

Orago Santa Leocadia, o Pároco he Abbade da apre-

fenraçáo da Cafa de Arronches, rende quatrocentos

e cincoenta mil reis: difta de Lisboa feiíenta léguas

,

c do Pomo dez, tem cincoenta e fete fogos.

Ba-
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Baioens , Freguezia no Bifpado de Vifeu , tem

por Orago Santa Eulália, o Pároco he Abbade da

aprefentaçáo da Mirra com alternativa da Meza Ca-
pitular , rende duzentos mil reis: difta de Lisboa qua-

renta e oito léguas , e de Vifeu três , tem cincoen-

ta e dous vizinhos.

Bairro , Freguezia no Bifpado de Coimbra , tem
por Orago S. Lourenço , o Pároco he Prior da apre-

sentação do Marquez de Cafcaes, rende quatrocen-

tos e oitenta mil reis : difta de Lisboa trinta e oito

léguas , ^e de Coimbra quatro , tem noventa e dous
vizinhos.

Bairro , Freguezia no Arcebifpado de Braga , tem
por Orago S. Pedro Apoftolo , o Pároco he Abba-
de da collaçáo Ordinária, rende quinhentos mil reis :

difta de Lisboa feííenta léguas, e de Braga três, tem
cincoenta e hum moradores.

Bairros , Freguezia no Bifpado de Lamego , tem
por Orago S. Miguel, o Pároco he Vigário da apre-

íentaçáo dos Cónegos Regrantes do Mofteiro de Vil-

la-boa do Bifpo , rende quarenta mil reis: difta de

Lisboa cincoenta e duas léguas, e de Lamego oito,

tem cento e doze vizinhos.

Bairros deVinhaes , Freguezia no Bifpado de

Miranda , tem por Orago S. Facundo , o Pároco he

Cura da aprefentaçáo do Abbade de Vinhaes , tem

oito mil reis de côngrua, e o que rende o pé de al-

tar : difta de Lisboa oitenca léguas , e de Miranda

treze, tem feííenta e nove fogos.

Balança , Freguezia no Arcebifpado de Braga ,

tem por Orago S. João Baptifta, o Pároco he Ab-
bade da apreíentaçáo da Mitra, rende fetecentos mil

reis : difta de Lisboa feííenta c duas léguas , e de Bra^

ga três, tem cento e treze vizinhos.

Balazar , Freguezia no Arcebifpado de Braga,
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tem por Orago Santa Eulália , o Pároco he Reitor

do concurfo Synodal , rende duzentos mil reis: di-

fta de Lisboa cincoenta e féis léguas, e de Braga qua-

tro , tem cento e fetenta fogos.

BalazaRj Freguezia no Arcebjfpado de Braga y

tem por Orago o Salvador , o Pároco he Vigário col-

lado da apreíentaçáo do Convento da Madre de Deos
dos Remédios de Braga, rende oitenta mil reis: di-

fta de Lisboa feílénta léguas , e de Braga huma y tem
oitenta e íeis vizinhos.

Baldos , Freguezia no Bifpado de Lamego , tem
por Orago S. Sebaftiáo , o Pároco he Cura da apre-

fentaçáo do Reitor de Moimenta da Beira , tem de

côngrua oito mil reis 3 eo que rende o pé de altar

:

difta de Lisboa feííenta léguas , e de Lamego cinco,

tem trinta e três moradores.

Baldres , Freguezia no Bifpado de Miranda , tem
por Orago S. Miguel , o Pároco he Cura da apre-

íentação do Abbade de Qgimcla , ttm de c< ngrua
oito mil reis , e o que rende o pé de altar: difta de

Lisboa oitenta léguas, e de Miranda nove , tem vin-

te e fete vizinhos.

Baldreo , Freguezia no Arcebifpado de Braga
,

tem por Orago o Salvador , o Pároco he Reitor da

aprefentação alternativa do Papa , e Arcebifpo , rende

cento e vinte mil reis : difta de Lisboa feííenta e três

léguas j ede Braga tres , tem duzentos e vinte fogos.

Balça , e Dlzejoza , duas Freguezias unidas no
Bifpado de Lamego, Curadas por hum fó Pároco,
Cura da aprefentaçáo do Reitor de Barcos , o Ora-
go da Freguezia de Balça he S. Sebaftiáo , c a De-
zejoza, tem por Orago Santo Antão Abbade , ren-

de quarenta mil reis : difta de Lisboa feííenta léguas ,

e de Lamego cinco ; Balça tem onze fogos , e De-
zejoza vinte e dous.

Part. L F Ba-
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Baleíza o , Freguezia no Arcebifpado de Evõra ,

tem por Orago N. Senhora da Graça , o Pároco hc
Cura da aprefentaçáo da Mitra , rende fetecentos e

vinte alqueires de trigo , cento e oitenta de cevada:

difta de Lisboa vinte léguas 3 e de Évora doze, tem
cento e fetenta e cinco fogos.

Baltar , Freguezia no Bifpado do Porto , tem
por Orago S. Miguel , o Pároco he Abbade da apre*

fentaçáo da Caía de Bragança y rende duzentos e trin-

ta mil reis : difta de Lisboa cincoenta e quatro lé-

guas j e do Porto quatro 3 tem duzentos e nove fo-

gos.

Baltar 5 Freguezia no Bifpado de Lamego 3 tem
por Orago N. Senhora da Aífumpçáo 5 o Pároco he

Reitor da aprefentaçáo da Mitra , rende duzentos mil

reis : difta de Lisboa cincoenta e duas léguas 5 e de
Lamego cinco ^ tem oitenta e féis vizinhos.

Balugaens , Freguezia no Arcebifpado de Bra-

ga , tem por Orago S. Martinho Bifpo 3 o Pároco

he Abbade de concurfo Synodal , rende trezentos e

dez mil reis : difta de Lisboa feííenta e duas léguas y

e de Braga quatro, tem feííenta e quatro fogos.

Banho , Freguezia no Arcebifpado de Braga, tem
por OragQ o Salvador 3 o Pároco he Reitor da apre-

fentaçáo Ordinária , rende feííenta mil reis : difta de

Lisboa feíTenta léguas , ede Braga quatro , tem qua-

torze moradores.

Banho , Freguezia no Arcebifpado de Braga , tem
por Orago Santa Eulália, o Pároco he Vigário da

aprefentaçáo dos Monges Bentos do Mofteiro de Tra-

vanca, rende quarenta mil reis: difta de Lisboa fef-

fenta e cinco léguas , ede Braga oito ^ tem trinta e

quatro vizinhos.

Banrlzks , Freguezia no Bifpado de Miranda

,

tem por Orago S. Giraldo j o Pároco he Cura da

apre-



BA St

aprefentaçáo do Abbade de Vinhas ? tem oito mil

reis de côngrua ,eo que rende o pé de altar : difta

de Lisboa oitenta léguas , e de Miranda nove , tem
doze fogos.

BaraçaLj Freguezia noBifpado da Guarda ^ tem
por Orago N. Senhora da Conceição 3 o Pároco he

Prior da aprefentaçáo Ordinária 5 rende cento e trin-

ta mil reis: difta de Lisboa cincoenta e duas léguas,

c da Guarda três , tem oitenta moradores.

Barafemeas 5 Freguezia no Bifpado de Coim-
bra j tem por Orago S. Joáo Baptifta , o Pároco he

Vigário da aprefentaçáo do Morteiro de Lorvão de

Religiofas de S. Bernardo , rende cem mil reis : di-

fta de Lisboa trinta e féis léguas 3 e de Coimbra duas,

tem cento e vinte vizinhos.

Barão de S. Joa0 5
Freguezia no Reino do Al-

garve 3 tem por Orago S. Joáo Baptifta 3 o Pároco
he Cura da aprefentaçáo da Mitra, rende cento e

cincoenta alqueires de trigo , e quarenta de cevada

:

difta de Lisboa quarenta léguas 5 e de Faro , Capital

do Bifpado doze ? tem cincoenta e cinco vizinhos.

Barão de S. Miguel ^ Freguezia no Reino do
Algarve

3 tem por Orago S. Miguel , o Pároco he

Cura da aprefentaçáo da Mitra , rende cincoenta al-

queires de trigo 5 e féis de cevada : difta de Lisboa

quarenta e huma léguas 3 e de Faro
y
Capital do Bif-

pado
3 doze 5 tem vinte e hum moradores.

Ba rhacena 3 Freguezia no Bifpado de Elvas, tem
por Orago N. Senhora da Graça 5 o Pároco he Prior

da aprefentaçáo do Padroado Real , rende quatro-

centos mil reis: difta de Lisboa vinte e féis léguas,

e de Elvas duas ^ tem duzentos e cincoenta e fete

vizinhos.

Santa Barbara , Freguezia no Arcebifpado de

Évora 7 tem por Orago Santa Barbara 3 o Pároco hc

F ii Ca-
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Capellão Curado aprefentado por EIRei pelo Tribu-

nal da Meza da Confciencia 5 rende cento e dezoi-

to alqueires de trigo , e três moios de cevada : difta

de Lisboa vinte e cinco léguas 3 e de Évora dezoi-

to , tem feííenta e quatro fogos.

Santa Barbara 9 Freguezia no Arcebifpado de

Évora 3 tem por Orago Santa Barbara , o Pároco he

Cura da aprefentaçáo da Mitra 3 rende cento e vin-

te alqueires de trigo ^ e quinze mil reis em dinhei-

ro : difta de Lisboa vinte e féis léguas 3 e de Évo-
ra oito 3 tem cincoenta vizinhos.

Barbeita, Freguezia no Arcebifpado de Braga,

tem por Orago o Salvador ^ o Pároco he Abbade da

aprefentaçáo da Cafa de Bragança 5 rende quatrocen-

.

tos mil reis : difta de Lisboa fetenta e cinco léguas ,

e de Braga dez, tem cento e oitenta e cinco fogos.

Barca y Freguezia no Bifpado do Porto , tem por
Orago S. Martinho Bifpo y o Pároco he Abbade da

aprefentaçáo alternativa do Papa 5 e Bifpo ^ rende

trezentos mil reis : difta de Lisboa cincoenta e duas

léguas 3 e do Porto duas , tem feííenca e hum vizi-

nhos.

Barcarena 3 Freguezia no Patriarcado , tem por

Orago S. Pedro Apoftolo , o Pároco he Cura da

aprefentaçáo do Prior de S. Martinho de Lisboa , ren-

de duzentos mil reis: difta de Lisboa duas léguas,

tem trezentos e fetenta e féis vizinhos.

Barcel 3 Freguezia no Arcebifpado de Braga ,

tem por Orago S. Cyriaco 5 o Pároco he Vigário col-

lado cia aprefentaçáo do Commendador Maltez de-

fta Commenda 3 rende cincoenta mil reis : difta de

Lisboa feííenta e huma léguas , ede Braga vinte e

kuma 3 tem cincoenta vizinhos.

Barcelinhos ^ Freguezia no Arcebifpado de Bra-

ga ^ tem por Orago Santo André Apoftolo , o Pare-
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co he Vigário da aprefentação do D. Prior da Cot-

legiada de Barcellos , rende feíTenta mil reis : difta

de Lisboa feíTenta e duas léguas , e de Braga três ,

tem cento e fetenta e fete fogos.

Barcellos ^ Igreja Collegiada no Arcebifpado de
Braga , tem por Orago Santa Maria , aliás N. Se-

nhora das Neves , o Pároco he Prior da aprefentação

da Cafa de Bragança, rende quinhentos mil reis:

difta de Lisboa cincoenta e nove léguas, e de Bra-

ga três, tem fetecentos e quarenta e dous vizinhos.

Barco, Freguezia no Arcebifpado de Braga, tem
por Orago S. Cláudio , o Pároco he Vigário da apre-

fentação do Arcediago de Santa Chriítina de Lon-
gos, tem de côngrua dez mil reis, e o que rende

o pé de .altar: difta de Lisboa feíTenta léguas, ede
Braga duas , tem oitenta e féis vizinhos.

Barco, Freguezia no Bifpado da Guarda, tem
por Orago S. Simão Apoftolo , o Pároco he Cura
da aprefentação do Prior de S. Silveftre da Covi-

lhã, tem de côngrua quinze mil reis, e o que ren-

de o pé de altar : difta de Lisboa quarenta léguas ,

e da Guarda nove , tem feíTenta e nove fogos.

Barcos , Freguezia no Bifpado de Lamego , tem
vov Orago N. Senhora daAíTumpção, o Pareço he

Reitor da aprefentação do Padroado Real , rende cen-

to e fetenta mil reis : difta de Lisboa feflenta léguas ,

e de Lamego três, tem cento e quarenta e dous vi-

zinhos.

Barcouço, Freguezia no Bifpado de Coimbra,
tem por Orago \T

. Senhora do O , o Pároco he Prior

da aprefentação Ordinária de concurfo Synodal , ren-

de feiscentos mil reis : difta de Lisboa trinta e féis

léguas , e de Coimbra duas , tem cento e hum mo-
radores.

S. Barnabe', e Santa Suzana. Duas Fregue-

sias
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zias do mefmo Orago no Arcebifpado de Évora , Cu*
radas por hum fó Pároco , o qual he Capelláo Cu-
rado aprefentado por EIRei pelo Tribunal da Meza
da Confciencia , rende cento e vinte alqueires de tri-

go , noventa de cevada , e dez mil reis em dinhei-

ro : difta de Lisboa trinta e quatro léguas , e de Évo-
ra vinte e quatro , tem duzentos moradores.

Baroza j Freguezia no Bifpado de Leiria , tem
por Orago S. Mattheus , o Pároco he Cura aprefen-

tado pelo povo, rende fetenta mil reis : difta de Lis-

Boa vinte e três léguas , e de Leiria hum quarto de

légua , tem cento e vinte vizinhos.

Barqueiros, Freguezia no Arcebifpado de Bra-

ga , tem por Orago S. João Baptifta , o Pároco he

Vigário da aprefentaçáo do Abbade de Fonte-boa

,

rende fetenta mil reis : difta de Lisboa feííenta léguas ,

c de Braga quatro , tem feííenta e oito fogos.

Barqueiros , Freguezia no Bifpado do Porto,

tem por Orago S. Bartholomeu Apoftolo, o Pároco

he Abbade da aprefentaçáo do Padroado Real , rende

quatrocentos e cincoenta mil reis : difta de Lisboa fef-

fenta e duas léguas , e do Porto doze , tem trezen-

tos e quinze fogos.

Barregão , Freguezia no Bifpado de Vifeu , terri

por Orago o Efpirito Santo , o Pároco he Cura da

aprefentaçáo do Reitor de Santo André de Pinhel ,

rende cento e feffenta mil reis : difta de Lisboa cin-

coenta e fere léguas , e de Vifeu treze , tem quaren-

ta e dous vizinhos.

Barreira, Freguezia no Bifpado de Leiria, tem

por Orago o Salvador , o Pároco he Cura da apre-

sentação do povo , rende fetenta mil reis : difta de

Lisboa vinte e três léguas , e de Leiria huma , tem

cento e feííenta fogos.

Barreira , Freguezia no Bifpado de Lamego , tem
por
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por Orago Santa Catharina Virgem ^ e Martyr , o
Pároco he Cura da aprefentaçáo do Reitor de Ma-
rialva , tem de côngrua vinte e dous mil reis , e o
que rende o pé de altar: difta de Lisboa feffenta lé-

guas 5 e de Lamego onze 3 tem oitenta e quatro fo-

gos.

Barreiro ^ Freguezia no Bifpado de Miranda ,

tem por Orago S. Vicente Martyr , o Pároco he Cu-

ra da aprefentaçáo do Abbade de Fiáes y tem de côn-

grua féis mil reis 5 e o que rende o pé de altar : di-

fta de Lisboa oitenta léguas y e de Miranda dezefeis y

tem cincoenta e fete fogos.

Barreiro ^ Freguezia no Bifpado de Vifeu 5 tem
por Orago N. Senhora da Natividade 5 o Pároco he

Cura da aprefentaçáo do Vigário de Caftellões , tem

de côngrua oito mil reis y e o que rende "o pé de al-

tar : difta de Lisboa quarenta e cinco léguas , e de

Vifeu cinco , tem cento e cincoenta vizinhos.

Barreiro 5 Freguezia no Patriarcado 3 tem por

Orago a Santa Cruz 3 o Pároco he Prior aprefenta*

do por EIRei pelo Tribunal da Meza da Confcietv»

cia , rende cento e vinte mil reis : difta de Lisboa

duas léguas j tem quatrocentos vizinhos.

Barreiros , Freguezia no Arcebifpado de Braga ,

tem por Orago S. Pedro Apoftolo 3 o Pároco he Vi*

gario da aprefentaçáo do Abbade do Mofteiro de San-

to André de Rendufe da Ordem de S. Bento ^ tem
de côngrua féis mil reis , e o que rende o pé de al-

tar ; diíta de Lisboa cincoenta e cinco léguas j e de

Braga huma , tem quarenta e cinco fogos.

Barreiros
3
Freguezia no Bifpado do Porto , tem

por Orago S. Miguel, o Pároco he Vigário collado

da aprekntaçáo do Balío de LeíTa
5
rende cento e oi-

tenra mil reis : difta de Lisboa feííenta léguas , e do
Porco dez 3 tem cincoenta e fete vizinhos.

Bar-
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Barreiros, Freguezia no Bifpado de Vifeu , tem

por Orago Santa Marinha , o Pároco he Abbade da

aprefentaçáo do Padroado Real, rende duzentos mil

reis : difta de Lisboa cincoenta léguas , e de Vifeu

duas , tem fetenta e oito fogos.

Barrellas, Fregnezia no Bifpado de Miranda

tem por Orago S. Sebaftiáo , o Pároco he Reitor

da aprefentaçáo da Sé Apoftolica , e Bifpo , rende

cincoenta mil reis : difta de Lisboa cincoenta e cin-

co léguas
5 e de Miranda cinco , tem cento e deze-

íete vizinhos.

Barrio , Freguezia no Arcebifpado de Braga , tem

por Orago S. Miguel , o Pároco he Abbade da apre*

íentaçáo do Vifconde de Villa-nova de Cerveira , ren-

de trezentos mil reis : difta de Lisboa feííenta e hu-

ma léguas , e de Braga féis e meia , tem cento e fete

Vizinhos.

Barro, Freguezia no Bifpado de Lamego, tem
por Orago N. Senhora da AÍTumpção , o Pároco he

Vigário da aprefentaçáo de Fernando Luiz de Aze-

vedo, rende cento e oitenta mil reis: difta de Lis-

boa feííenta léguas , e de Lamego légua e meia , tem
quatrocentos e vinte e nove vizinhos.

Barro de Aguada , Freguezia no Bifpado de

Coimbra , tem por Orago Santo André Apcftolo ,

o Pároco he Prior da aprefentaçáo do Bifpo de Co-
imbra 5 rende trezentos mil reis : difta de Lisboa qua-

renta e huma léguas , e de Coimbra fete , tem du-

zentos e feíTema rogos.

Barroca , Freguezia no Bifpado da Guarda , tem
por Grago, S. Sebaftiáo , o Pároco he Cura da apre-

fentaçáo do Prior de Dornellas, a renda he incer-

ta : difta de Li' boa quarenta léguas , e da Guarda
doze , tem quarenta e dous vizinhos.

Barros j Freguezia no Arcebifpado de Braga , tem

por
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por Orago Santo Eílevão , o Pároco he Vigário col-

lado da aprefenraçáo do Reitor de S. João de Cort-

cieiroj rende felfenta mil reis : difta de Lisboa kf-

fenta léguas 5 e de Braga três 5 tem oitenta e dous

vizinhos.

Barros 5 Freguezia no Arcebifpado de Évora 3 tem

porOrago N. Senhora dos Barros 3 o Pároco he Ca-

pelláo Curado da aprefentação delRei pelo Tribu-

nal da Meza da Confciencia, rende cento c vinte al-

queires de trigo 3 e noventa de cevada : diíla de Lis-

boa vinte e duas léguas ^ e de Évora nove , -tem via-

te e dous moradores.

Barroza 3 Freguezia no Arcebifpado de Évora 5

'

tem por Orago S. Braz , o Pároco he Capelláo Cu-
rado da aprefentação delRei pelo Tribunal da Meza
da Confciencia 3 rende cento e vinte alqueires de tri-

go , e outro tanto de cevada : difta de Lisboa dez lé-

guas , e de Évora quinze 3 tem cento e cincoenta e

oito fogos.

Barrozas, Freguezia no Arcebifpado de Braga 3

tem por Orago Santo Eílevão 3 o Pároco he Abbar

de da aprefentação da Mitra 3 rende duzentos e oi-

tenta mil reis : diíla de Lisboa cincoenta e oito lé-

guas j e de Braga cinco
3 tem felíenta e féis vizinhos.

Barrozas, Freguezia no Arcebifpado de Braga,

tem por Orago Santa Eulália , o Pároco he Cura da

apresentação dos Religioíos de S. Jcronymo do Mo-
íteiro de Santa Marinha da Cofia, rende cincoenta

mil reis : difta de Lisboa feííenta léguas , e de Bra-

ga quatro e meia 3 tem duzentos moradores.

S. Bartholomj-u, Freguezia no Bifpado de Por-

talegre
3 tem por Orago S. Bartholomeu , o Pároco

he Cura da aprefentação da Mitra , rende cento e oi-

tenta alqueires de trigo : difta de Lisboa trinta léguas

,

e de Portalegre cinco y tem trinta fogos.

S.



88 BA
3. BartholomEu dos Galegos, Freguezia no

Patriarcado, tem por Orago S. Lourenço, o Paro-»

co he Cura que aprefentão fimultaneamente osPrin-

cipaes da Santa Igreja Patriarcal, e Beneficiados de
Santa Maria de Óbidos , rende hum moio de tri^o ,

meio de cevada , e hum tonel de vinho : difta de Lis-

boa doze léguas, e confta de cem moradores.

Basto , Freguezia no Arcebifpado de Braga , tem
por Orago S. Clemente , o Pároco he Abbade da

aprefentaçáo alternativa da Mitra, da Cafa da Tapa-
da , e S. João de Rei , rende três mil e quinhentos

cruzados : difta de Lisboa feflenta léguas , c de Bra-

ga fete, tem trezentos e quinze fogos.

Basto, Freguezia no Arcebifpado de Braga, tem
por Orago S. Nicoláo , o Pároco he Reitor da col-

laçáo Ordinária , rende cento e oitenta mil reis : di-

fta de Lisboa feflenta léguas , e de Braga fete , tem
duzentos e vinte fogos.

Bastuço, Freguezia no Arcebifpado de Braga 5

tem por Orago Santo Eftevão , o Pároco he Vigá-

rio da aprefentaçáo do Reitor do Collegio da Gra*

ça de Lisboa
5 rende cincoenta mil reis : difta de Lis-

boa feflenta léguas , e de Braga quatro , tem feííen-

ta e dous vizinhos.

Bastuço, Freguezia no Arcebifpado de Braga,

tem por Orago S. João Baptifta , o Pároco he Cu-
ra da aprefentaçáo do Cabido da Sé de Braga , ren-

de trinta mil reis: difta de Lisboa feflenta léguas , e

de Braga duas , tem trinta e oito vizinhos.

Batalha , Freguezia no Bifpado de Leiria , tem

por Orago a Santa Cruz , o Pároco he Vigário coi-

fado da aprefentaçáo da Mitra, rende cincoenta mil

reis : difta de Lisboa vinte e duas léguas , e de Lei-

ria huma e meia, tem cento e vinte fogos.

Bi-
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Bebirriqueira , Freguezia na Prelazia de Tho-

inar, tem por Orago S. Pedro ad Vincula , o Pa*

roço he Vigário collado aprefentado por EIRei pelo

Tribunal da Meza da Confctèhcia , rende feííenta mil

reis : difta de Lisboa vinte e huma léguas e meia , c

de Thomar três quartos de légua , tem duzentos c

cincoenta fogos.

Beco 3 Freguezia no Bifpado de Coimbra, tem
por Orago Santo Aleixo , o Pároco he Vigário da

aprefentação delRei pelo Tribunal da Meza da Con-
feiencia , rende quarenta mil reis : difta de Lisboa

vinte e cinco léguas , e de Coimbra nove , tem fet

fenta e féis vizinhos.

Beduido , Freguezia no Bifpado do Porto , tem
por Orago Sant-Iago , o Pároco he Reitor de con-

curfo Synodal , rende cento e quarenta mil reis : di-

fta de Lisboa quarenta e féis léguas , e do Porto fe-

re , tem quinhentos e feífenra e quatro fogos.

Beja
5 no Arcebifpado de Évora, tem quatro Fre-

guezias , Sant-Iago , o Pároco he Prior da aprefen-

tação alternativa do Papa, eArcebifpo, rende cen-

to e vinte alqueires de trigo y outro tanto de ceva-

da, vinte e fete almudesde vinho, três cântaros de

azeite, e vinte e dous mil e quinhentos em dinhei-

ro : difta de Lisboa vinte léguas , e de Évora onze ,

tem quatrocentos e dezefeis fogos.

Santa Maria , Orago AíTumpçáo da mefma
Senhora, o Pároco he Prior da prefentaçáo delRei

pelo Tribunal da Meza da Confciencia , rende cen-,

to c oitenta alqueires de trigo , e outro tanto de ce-

vada , e quinze mil reis em dinheiro , tem quatro-

centos vizinhos.

S. João Baptifta , o Pároco he Prior da apre-

fentação da Mirra , rende cento e vinte mil reis , tem
fetecentos moradores,

Sal-
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Salvador , o Pároco he Prior da aprefeiita-

ção da Mitra, rende quatrocentos mil reis , tem tre-

zentos e trinta e três moradores.

Beijoz, Freguezia no Bifpado deVifeu, tem por
Orago S. João Baptifta, o Pároco he Cura da apre-

fentaçáo do Abbade de S. Miguel de Lagioza , tem
de côngrua féis mil reis , e o que rende o pé de al-

tar : difta de Lisboa quarenta e cinco léguas , e de
,Vifeu huma , tem cento e cincoenta fogos.

Beira grande , Freguezia no Arcebifpado de
Braga , tem por Orago Santo António , o Pároco he
Cura da aprefentaçáo do Reitor de Anciaens , tem
de côngrua féis mil reis, e o que rende o pé de al-

tar : difta de Lisboa feííenta e quatro léguas , e de

Braga vinte e quatro, tem noventa e cinco fogos.-

Beiral do Lima , Freguezia nó Arcebifpado de
Braga , .tem por Orago N. Senhora da Purificação ,

o Pároco he Vigário da aprefentaçáo do Reitor de

S. Vicente de Fornelos , rende cento e cincoenta mil

reis: difta de Lisboa feílênta e quatro léguas, e de

Braga cinco , tem duzentos e cinco fogos.

Beire , Freguezia no Bifpado do Porto , tem por

Orago S. Miguel, o Pároco he Abbade da aprefen-

taçáo do Marquez de Marialva, rende quatrocentos

mil reis : difta de Lisboa cincoenta e cinco léguas

,

c do Porto cinco , tem cento e feílênta fogos.

Belazaima , Freguezia no Bifpado de Coimbra ,

tem por Orago S. Pedro Apoftolo , o Pároco he

Prior da aprefentaçáo da Caía de Bragança , rende

cento e quarenta mil reis: difta de Lisboa quarenta

e duas léguas , e de Coimbra féis , tem quarenta e

três yizinhos.

Belens , Freguezia no Bifpado de Lamego , tem

por Orago S. Miguel , o Pároco he Vigário da apre-

fentaçáo das Religiofas de Santa Clara do Porto , ren-

de
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de oitenta mil reis: difta de Lisboa feflènta léguas^

e de Lamego huma 3 tem trinta e cinco vizinhos.

Belide 5
Freguezia no Bifpado de Coimbra 5 tem

por Orago N. Senhora das Neves 3 o Pároco he Cu-

ra da aprcfentação da Mitra , rende cincoenta mil

reis : difta de Lisboa trinta e três léguas, e de Co-
imbra duas y tem trinta e fcte vizinhos.

Belinho 5 Freguezia no Arcebifpadó de Braga,

tem por Orago S. Pedro ad Vincula , o Pároco he

Vigário collado da aprefentaçáo do Cabido da Se de

Braga
5 rende cento e cincoenta mil reis : difta de

Lisboa feííenta léguas 3 e de Braga féis , tem cento

e vinte féis moradores.

Bella , Freguezia no Arcebifpado de Braga , tem

por Orago N. Senhora das Neves ^ o Pároco he Vi-

gário do Padroado Real , rende feííenta mil reis : di-

fta de Lisboa fetenta léguas 5 e de Braga dez y tem

cento e feííenta c féis vizinhos.

Bellas , Freguezia no Patriarcado 5 tem por Ora-

go N. Senhora da Mifericordia 3 o Pároco he Prior

da aprefentaçáo das Religiosas Francifcanas da Ci-

dade de Beja
5 rende quatrocentos mil reis : difta de

Lisboa duas léguas , tem quatrocentos e cincoenta

fogos.

Belmonte , no Bifpado da Guarda 5 tem duas

Freguezias, Sant-Iago Apoftolo 5 o Pároco he Prior

da collaçáo Ordinária de concurfo Synodal , rende

quinhentos mil reis : difta de Lisboa cincoenta lé-

guas j e da Guarda três , tem duzentos e trinta e

três moradores.
• Santa Maria

3 o Pároco he Vigário da apre-

fentaçáo do Padroado Real , rende quarenta mil reis ;

tem duzentos e trinta e dous moradores.

Belver , Freguezia no Arcebifpado de Braga,
tem por Orago N. Senhora das Neves, q Pároco

he



he Vigário da aprefentação do Reitor deAnciaens,
rende quarenta mil reis: difta de Lisboa feífenta e

quatro léguas , e de Braga vinte e duas . tem no-
venta moradores.

Belver , Freguezia no Priorado do Crato , tem
por Orago N. Senhora da Vifitação, o Pároco he
Vigário collado da aprefentação do Grão Prior, ren-

de cem alqueires de trigo , quarenta de centeio , vin-

te e féis almudes de mofto , e três mil e quatrocen-

tos e trinta reis em dinheiro : diíla de Lisboa vinte

e oito léguas , e do Crato féis, tem duzentos e trin-

ta e fcte vizinhos.

Bembelide, Freguezia no Arcebifpado de Evo*
ra, tem por Orago S. Domingos, o Pároco he Ca-

pelláo Curado da aprefentação delRei pelo Tribunal

da Mcza da Confciencia , rende cento e vinte alquei-

res de trigo, noventa de cevada , e quinze mil reis

em dinheiro : difta de Lisboa vinte e duas léguas , e

de Évora oito , tem oitenta e dous vizinhos.

Bemlhevai , Freguezia no Arcebifpado de Bra-

ga , tem por Orago o Efpirito Santo , o Pároco he

Cura da aprefentação do D. Abbade do Mofteiro do
Bouro da Ordem de S. Bernardo, tem oito mil e

feiscentos reis de côngrua , e o que rende o pé de

altar : difta de Lisboa feífenta léguas , e de Braga

vinte e quatro , tem quarenta e fete fogos.

Bemfeita , Freguezia no Bifpado de Coimbra,

tem por Orago Santa Cecilia , o Pároco he Cura da

aprefentação do Vigário deCoja, tem doze mil reis

de côngrua , e o que rende o pé de altar : difta de

Lisboa quarenta léguas , e de Coimbra oito, tem cen-

to e hum vizinhos.

Bemfica , Freguezia no Patriarcado , tem por Ora-

go N. Senhora do Amparo, o Pároco he Cura da

aprefentação da Prioreza do Convento do Salvador

de
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de Lisboa, rende duzentos mil reis : difta de Lis-*

boa huma légua , tem oitocentos e cinco fogos.

Bemposta, Freguezia no Bifpado de Miranda,

tem por Orago S. Pedro Apoftolo , o Pároco he

Abbade da aprefentaçáo do Padroado Real, rende

duzentos mil reis: difta de Lisboa oitenta léguas, o

de Miranda cinco , tem cento e fetenta fogos.

Bemposta , Freguezia no Bifpado da Guarda ,

tem por Orago Santa Maria Magdalena, o Pároco

he Cura da aprefentaçáo do Vigário de S. João Ba-

ptiíla de Abrantes , tem de côngrua dez mil reis , e

o que rende o pé de altar : difta de Lisboa vinte e

duas léguas , e da Guarda trinta e duas , tem cento

e quarenta e oito vizinhos.

Bemposta 5
Freguezia no Bifpado de Coimbra,

tem por Orago S. Paio , o Pároco he Prior da apre-

fentaçáo do Padroado Real, rende novecentos mil

reis : difta de Lisboa quarenta e fete léguas , e de Co-
imbra onze , tem duzentos e feífenta e oito fogos.

Bemposta , Freguezia no Bifpado da Guarda ,

tem por Orago N. Senhora da Silva , o Pároco he

Cura da aprefentaçáo da Mitra , tem quinze mil reis

de côngrua , e o que rende o pé de altar : difta de

Lisboa quarenta e cinco léguas , e da Guarda nove,
tem noventa e quatro fogos.

Bemqjjerença, Freguezia no Bifpado da Guar-
da , tem por Orago N. Senhora das Neves, o Pá-

roco he Prior coifado da aprefentaçáo do Cabido da

Sé da Gqarda , rende cem mil reis : difta de Lisboa

vinte léguas 3 e da Guarda fete, tem fetenta e qua-

tro fogos.

Benavente , Freguezia no Arcebifpado de Évo-
ra, tem por Orago N. Senhora da Graça, o Pá-
roco he Prior aprefentado por EIRei pelo Tribunal
da Meza da Confcicncia, rende cento e oitenta ai-

quei-



í>4 BE
queiresde trigo , cento ecincoenta de cevada, e vin-

te e cinco mil reis em dinheiro : difla de Lisboa dez
léguas, e de Évora quinze, tem feiscentos e cincoen-
ta fogos.

BenaVilla , Freguezia no Arcebifpado de Évo-
ra , temporOr3^o S. Sebaftiáo, o Pároco he Prior

da aprefentação delR.ei pelo Tribunal da Meza da
Confciencia , rende cento e oitenta alqueires de tri-

go, noventa de cevada, e vinte mil reis em dinhei-

ro : difta de Lisboa vinte e huma léguas , e de Évora
dez, tem noventa moradores.

Bencatel, Freguezia no Arcebifpado de Évora,
tem por Orago Santa Anna , o Pároco he Cura d3

aprefentação da Mitra, rende duzentos e fetenta al-

queires de trigo , e vinte e quatro mil reis em dinhei-

ro : difta de Lisboa vinte e três léguas , e de Évo-
ra fete , tem cento e fetenta e dous moradores.

Bendada , Freguezia no Bifpado da Guarda , tem
por Orago Santa Luzia , o Pároco he Prior da apre-

fentação do Padroado Real
y
rende duzentos mil reis :

difta de Lisboa quarenta e oito léguas, e da Guar-
da quatro, tem fetenta e fete fogos. *
Bendafe' , Freguezia no Bifpado de Coimbra ,

tem por Orago N. Senhora da Graça, o Pároco he

Cura da aprefentação do Prior de Santa Jufta de Co-
imbra , tem de côngrua dezoito mil reis , e o que

rende o pc de altar :, difta de Lisboa trinta léguas, e

de Coimbra duas , tem quarenta e hum vizinhos.

Benkdicta
5
Freguezia no Patriarcado , tem por

Orago N. Senhora da Encarnação , o Pároco he Cu-
ra da aprefentação do povo , rende duzentos mil reis 2

difta de Lisboa dezoito léguas, tem fetenta e fete fo-

gos-

Benespfra , Freguezia no Bifpado da Guarda,

tem por Oraao Santo Antão Abbade , o Pároco he

Vi-
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Vigário da aprefentação do Padroado Real , tem de

côngrua vinte e cinco mil reis , e o que rende o pé
de aliar ; difta de Lisboa cincoenta léguas , c da Guar-
da duas , tem cento e vinte e dous moradores.

Bente, Freguezia no Arcebifpado de Braga, tem
por Orago o Salvador , o Pároco he Abbade da apre-

fentação alternativa da Mitra , e Mofteiro de Lan-
dim dos Cónegos Regrantes de Santo Agoftinho ,
,rende trezentos mil reis : difta de Lisboa cincoenta

e fete léguas , e de Braga quatro , tem vinte fogos»

S. Bento da Contenda, Freguezia no Bifpa-

do de Elvas, tem por Orago S. Bento, o Pároco
he Cura da aprefentação da Mitra, rende duzentos

e oitenta alqueires de pão , e dez mil. reis em dinhei-

ro : difta de Lisboa trinta léguas, e de Elvas cin-

co , tem trinta e dous moradores.

BenzafrIm , Freguezia no Reino do Algarve,
tem por Orago S. Bartholomeu Apoftolo , o Páro-

co he Cura da aprefentação da Mitra , rende cento

e oitenta alqueires de trigo , e quarenta de cevada

:

difta de Lisboa quarenta léguas, e de Faro Capital

do Bifpado doze, tem cem vizinhos.

Beringel , Freguezia no Arcebifpado de Évora,
tem por Orago Santo Eftevão , o Pároco he Prior

da aprefentação do Marquez das Minas , rende qua-

trocentos mil reis : diíla de Lisboa dezoito léguas

,

e de Évora nove , tem trezentos moradores.

Bertiande. Vide Britiande.

Bertiandos , Freguezia no Arcebifpado de Bra-

ga, tem por Orago o Salvador, o Pároco he Ab-
pade da aprefentação alternativa de Damião Pereira

da Silva Souza e»Menezes , e António Pereira de
Eça , Alcaide Mor da Cidade de Braga , rende tre-

zentos mil reis : difta de Lisboa feíTenta e três léguas , e

de Braga cinco , tem cento e feíTenta e quatro vizinhos.

Part. L Q Bs-
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Beça 5 Fregue2ia no Arcebifpado de Braga , tem

por Orago S. Bartholomeu , o Pároco he Abbadeda '

aprefentação da Cafa de Bragança , rende duzentos
mil reis : difta de Lisboa feííenta léguas , ede Bra-
ga doze

5 tem quarenta e féis vizinhos.

Besteiros , Freguezia no Arcebifpado de Bra-

ga, tem por Orago o Salvador, o Pároco he Ab-
bade da aprefentação da Mitra, rende quatrocentos

mil reis : difta de Lisboa fefTenta e huma léguas , e

de Braga três, tem oitenta e oito fogos.

Besteiros, Freguezia no Arcebifpado de Braga,
tem por Orago S. Paio , o Pároco he Abbade da
aprefentação Ordinária do concurfo Synodal , rende

trezentos mil reis : difta de Lisboa feííenta e huma
léguas , e de Braga huma e meia , tem feííenta mo-
radores.

Besteiros , Freguezia no Bifpado do Porto , tem
por Orago S. Cofme , o Pároco he Abbade da apre-

fentação alternativa do Papa , do Bifpo , e do Con-
vento do Cete dos Eremitas de Santo Agoftinho ,

rende quatrocentos mil reis : difta de Lisboa cincoen-

ta e fere léguas , e do Porto cinco , tem fetenta e

três vizinhos.

Besteiros , Freguezia no Bifpado de Vifeu , tem

por Orago Santiago Maior, o Pároco he Vigário

da aprefentação do Padroado Real, rende quarenta

mil reis : difta de Lisboa cincoenta léguas , e de Vi-

feu três , tem duzentos e cincoenta e quatro fogos.

Bezelga , Freguezia no Bifpado de Lamego ,

tem por Orago a Santa Cruz , o Pároco he Cura da

aprefentação do Reitor de Antas, tem doze mil reis

de côngrua, e o que rende o pc de altar : difta de

Lisboa feííenta léguas , e de Lamego fete , tem cento e

trinta e cinco fogos.

Bezelga , Freguezia na Prelazia de Thomar , tem
por



RBI 97

rr Orago S. Silveftre , o Pároco he Vigário col-

lado da aprefentação de EIRei pelo Tribunal da Me-
za da Confciencia , rende dous moios de trigo , hum
de cevada , huma pipa de vinho, nove alqueires de

azeite , e vinte e dous mil reis em dinheiro ; mais

três mil e duzentos reis por huma arroba de cera,

e o pé de altar: difta de Lisboa vinte e duas léguas,

e de Thomar huma, tem cento e dez moradores.

BI

Bico, Freguezia no Arcebifpado de Braga, tem
por Orago S. Vicente Martyr , o Pároco he Abba-
de do concurfo Synodal , rende duzentos e trinta

mil reis : difta de Lisboa feííenta léguas , e de Bra-

ga huma e meia , tem quarenta e féis vizinhos.

Bico, Freguezia no Arcebifpado de Braga, tem
por Orago S. João Baptifta , o Pároco he Abbade
da aprefentação do Vifconde de Villa-nova de Cer-

veira , rende trezentos mil reis : difta de Lisboa kC-

fenta e féis léguas , e de Braga oito , tem cento c

quarenta e oito fogos.

Biduedo , Freguezia no Bifpado de Miranda , tem
por Orago S. Bartholomcu Apoftolo , o Pároco he

Cura da aprefentação do Reitor de Sortes , tem de

côngrua oito mil e quinhentos reis : difta de Lisboa

oitenta léguas, e de Miranda oito, tem cincoenta c

íeis vizinhos.

Bigorne , Freguezia no Bifpado de Lamego, tem
por Orago S. Sebaftiáo, o Pároco he Cura da apre-

fentação do Cabido da Sé de Lamego , rende vinte

e quatro mil reis: difta de Lisboa cincoenta léguas,

e de Lamego duas, tem vinte e nove vizinhos.

Bilho, Freguezia no Arcebifpado de Braga, tem
por Orago o Salvador 3 o Pároco he Abbade da apre-

fentação do Marquez de Marialva, rende quatrocòn-

G ii tos
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tos mil reis : difta de Lisboa feííenta e féis léguas,

e de Braga dez y tem cento e quatro fogos.

Bismula, Freguezia no Bifpado de Lamego , tem
por Orago N. Senhora do Rofario 3 o Pároco he Cu-
ra da aprefentaçáo do Vigário de Villar-maior , tem
de côngrua quatro mil e oitocentos 3 e o que ren-

de o pe de altar : difta de Lisboa feíTenta léguas , e

de Lamego vinte ^ tem noventa e féis vizinhos.

Bitaraens 3 Freguezia no Bifpado do Porto 3 tem
or Orago S, Thomé Apoftolo 5 o Pároco he Ab-
ade da aprefentaçáo da Mitra fem referva 3 rende

fetecentos e cincoenta mil reis : difta de Lisboa cin-

coenta e quatro léguas, e do Porto cinco, tem cen-

to e nove vizinhos.

BO

E

Boa-aldea, Freguezia no Bifpado de Vifeu 5 tem
por Orago N. Senhora da Aííumpção , o Pároco he

Cura da aprefentaçáo do Vigatio de Caparroza, ren-

de trinta mil reis: difta de Lisboa quarenta e qua-

tro léguas
5 e de Vifeu duas, tem cento e fetenta e

cinco fogos.

Boa-vista ^ Freguezia no Bifpado do Porto 3 tem
por Orago S, Pedro Apoftolo , o Pároco he Cura

da aprefentaçáo do Reitor de Oldrãos , rende quaren-

ta mil reis: difta de Lisboa cincoenta e duas léguas,

e do Porto cinco , tem cincoenta e cinco vizinhos.

Boa-vista , Freguezia no Bifpado de Coimbra ,

tem por Orago S. Joáo Baptifta
5 o Pároco he Cu-

ra da aprefentaçáo do Prior daTaboa, tem oito mil

reis de côngrua
5

e o que rende o pé de altar : di-

fta de Lisboa trinta e oito léguas 5 e de Coimbra oi-

to 3 tem cento e dezoito fogos.

Bobadela
? Freguezia no Bifpado de Coimbra,

tem por Orago N. Senhora da Graça ^ o Pároco hc

Pri-
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Prior da aprefentaçáo da Cafa do Infantado , rende

trezentos mil reis: difta de Lisboa quarenta léguas,

e de Coimbra dez , tem cento e dous moradores.

Bobadela, Freguezía no Bifpado de Miranda,

tem por Orago S, Pedro>A:poftolo , o Pároco he Cu-

ra da aprefentaçáo do Reitor deOucidres , rende cin-

coenta mil reis : difta de Lisboa fetenta léguas , e

de Miranda dezoito y tem quarenta e cinco fogos.

Bobadela, Freguezía no Arcebifpado de Braga,

tem por Orago S. Miguel , o Pároco he Reitor da

aprefentaçáo da Mitra , rende cento e cincoenta mil

reis : difta de Lisboa oitenta léguas , e de Braga tre-

ze , tem cento e trinta e nove vizinhos.

Bodioza , Freguezía no Bifpado de Vifeu , tem

por Orago S. Miguel , o Pároco he Abbade da apre-

fentaçáo do Padroado Real 3 rende trezentos mil reis

:

difta de Lisboa cincoenta léguas , e de Vifeu duas ,

tem duzentos e feffenta fogos.

Boelhe , Freguezía no Bifpado do Porto
5 tem

por Orago S. ÍJens , o Pároco he Abbade da apre-

fentaçáo alternativa do Papa , e Bifpo 5 rende du-

zentos e oitenta mil reis : difta de Lisboa cincoen-

ta e duas léguas , e do Porto féis , tem cento e fe-

te vizinhos.

Bogas , Freguezía no Bifpado da Guarda , tem
por Orago S. Pedro Apoftolo

?
o Parocp he Cura

da aprefentaçáo do Vigário de Janeiro de baixo ,

rende quarenta mil reis : difta de Lisboa cincoenta

léguas
5 e da Guarda quatorze , tem quatorze mo-

radores.

Boidobra , Freguezía no Bifpado da Guarda , tem
por Orago Santo André Apoftolo 3 o Pároco he Cu-
ra da aprefentaçáo da Abbadeça de Lorvão, rende

vinte mil reis: difta de Lisboa quarenta léguas, eda
Guarda féis e meia, tem noventa e cinco fogos.

Bo-



BoiM, Freguezia no Bifpado do Porto, tem por
Orago S. Vicente Martyr y o Pároco he Cura da
aprefentação do Mofteiro Benedidtino de S. Tirfo de
Ribadave, rende duzentos mil reis: difta de Lisboa
feíTenta léguas, e do Porto féis, tem fetenta e três

Vizinhos.

Boivaens, Freguezia no Arcebifpado de Braga ,

tem por Orago S. Miguel , o Pároco he Abbade da
aprefentação Ordinária deconcurfo, rende duzentos
e quarenta mil reis : difta de Lisboa feíTenta e qua-
tro léguas , e de Braga quatro , tem fetenta e nove
fogos.

Boivao , Freguezia no Arcebifpado de Braga , tem'
por Orago Sant-Iago Apoftolo

3 o Pároco he Vigá-
rio da aprefentação do Padroado Real , rende cin-

coenta mil reis : difta de Lisboa fetenta e duas lé-

guas y e de Braga dez , tem cento e trinta e três mo-
radores.

Bolho, Freguezia no Bifpado de Coimbra, tem
por Orago S. Mamede , o Pároco he Prior da apre-

fentação do Conde de Pombeiro 3 rende duzentos e

cincoenta mil reis: difta de Lisboa trinta e oito lé-

guas 3 e de Coimbra quatro , tem cento e fetenta e

dous moradores.

Boliqueime, Freguezia no Reino do Algarve,

tem por Orago S. Scbaftião , o Pároco he Prior col-

lado da apreíentação da Mitra, rende oitocentos e

quarenta alqueires de trigo : difta de Lisboa trinta e

fete léguas
3 e de Faro , Capital do Bifpado 5

quatro ,

tem quinhentos e feíTenta fogos.

Bombarral, Freguezia no Patriarcado , tem por

Orago o Salvador , o Pároco he Cura da aprelen-

tação da Mitra, rende oitenta mil reis: difta de Lis-

boa dez léguas, tem cento e oitenta e nove fogos.

Borba, no Arcebifpado de Évora, tem duasFre-

gue-
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guezias 3 N. Senhora das Neves 3 o Pároco lie Prior

da aprefentaçáo delRei pelo Tribunal da Meza da

Conícicncia 3 rende duzentos mil reis : difta de Lis-

boa vinte e féis léguas 3 e de Évora oito , tem qui-

nhentos moradores.

S. Bartholomeu
3
Prior da mefma aprefen-

taçáo
5
rende cento e oitenta alqueires de trigo 5 cen-

to e vinte de cevada , e trinta e quatro mil reis em
dinheiro 5 tem trezentos e vinte fogos.

Borba de GodiiM , Freguezia no Arccbifpado de

Braga ? tem por Orago S. Miguel , o Pároco he

Reitor da aprefentaçáo da Mitra , rende cento e trinta

mil reis : difta de Lisboa feíTenta e três léguas y e de

Braga fete 3 tem trezentos e vinte e três morado-
res.

Borba da Montanha ( Santa Maria de ) Fre-

guezia no Arcebifpado de Braga 5 o Pároco he Vi-

gário da aprefentaçáo do Reitor do Salvador da In-

fefta 5 tem oito mil reis de côngrua , e o que ren-

de o pé de altar : difta de Lisboa feíTenta e huma lé-

guas y e de Braga fete 5 tem duzentos e cincoenta e

oito vizinhos.

Borbella (Santa Maria de) Freguezia no Arce-

bifpado de Braga y o Pároco he Vigário collado da

aprefentaçáo dos Cónegos Regrantes do Mofteiro de

Carâmos, rende trezentos mil reis: difta de Lisboa

feíTenta léguas, e de Braga treze , tem cento e no-

venta fogos.

Bordeira , Freguezia no Reino do Algarve , tem
por Orago N. Senhora da Encarnação , o Pároco
he Cura da aprefentaçáo da Mitra , rende cento e cin-

coenta alqueires de trigo
5
vinte e cinco de cevada y

e hum almude de vinho ábica: difta de Libboa trin-

ta c fete léguas, ede Faro, Capital do Bifpado 5
qua-

torze
y tem cincoenta e nove vizinhos.

Bor-
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Bordonhos , Freguezia no Bifpado de Vifeu , tem

por Orago S. João Baptifta , o Pároco he Abbade da
aprefentaçáo de Fradique Lopes de Soufa e Lemos ,

rende duzentos e feííenta mil reis : difta de Lisboa
quarenta e oito léguas , e de Vifeu três, tem feífen-

ta e fete fogos.

Bornes , Freguezia no Arcebifpado de Braga ,

tem por Orago S. Martinho , o Pároco he Reitor da

aprefentaçáo do Padroado Real , rende quarenta mil
reis : difta de Lisboa feííenta léguas , e de Braga qua-

' 3

Bornes , Freguezia no Bifpado de Miranda , tem
por Orago Santa Martha , o Pároco he Reitor da

aprefentaçáo da Mitra, rende cincoen ta mil reis: di-

fta de Lisboa fetenta e cinco léguas , e de Miranda
onze

5
tem cento e vinte e cinco vizinhos.

Borroças , e Taias , duas Igrejas unidas no Ar-

cebifpado de Braga 5
Borroças tem por Orago S.Mi-

guel , e Taias Santo André Apoftolo , são Curadas

por hum fó Pároco , o qual he Vigário da aprefen-

taçáo alternativa do Abbade de Santa Maria de Abe-

dim, e das Religiofas Bentas deBarcellos, tem do-

ze mil reis de côngrua , e o que rende o pé de al-

tar : difta de Lisboa feííenta e huma léguas, ede Bra-

ga nove , tem fetenta e féis vizinhos.

Bostello. Vide Buftello.

Botão, Freguezia no Bifpado de Coimbra , tem

por Orago S. Mattheus , o Pároco he Vigário col-

lado da aprefentaçáo das Religiofas Bernardas de Lor-

vão , rencU cento c cincoenta mil reis: difta de Lis-

boa trinta e quatro léguas, e de Coimbra duas, tem

fetenta e oito fogos.

Bouça, Freguezia no Bifpado de Miranda, tem

por Orago N. Senhora da Aííumpção , o Pároco he

Cura da aprefentaçáo do Abbade de Santavalha, ren-

de



BO 103

de trinta mil reis: difta de Lisboa oitenta léguas , e
de Miranda dezoito , tem quarenta e cinco fogos.

Bouçacova , Freguezia no Bifpado de Vifeu , tem
por Orago Santo António , o Pároco he Cura da apre-

fentação do Abbade de Santiago deTrancozo, ren-

de quarenta mil reis: difta de Lisboa feíTenta e duas
léguas, e de Vifeu dez 5 tem feOenta e fete fogos.

Bouçoaes , Freguezia no Bifpado de Miranda,
tem por Orago N. Senhora da Ribeira , o Pároco he
Abbade da aprefentação do Padroado Real , rende
duzentos mil reis : difta de Lisboa oitenta léguas, e

de Miranda dezefeis , tem noventa e féis vizinhos.

Aprefenta aqui Cura com íeis mil reis de côngrua,

e o que rende o pé de altar.

Bougado , Freguezia no Bifpado do Porto , tem
por Orago S. Martinho Bifpo, o Pároco he Abba-
de da aprefentação do Papa , fem referva , rende qua-

trocentos mil reis : difta de Lisboa cincoenta e féis

léguas , e do Porto quatro , tem cento e doze vi-

zinhos.

Bougado , Freguezia no Bifpado do Porto , tem
por Orago Sant-Iago , o Pároco he Abbade da apre-

fentação do Cabido da Sé do Porto, com referva,

rende oitocentos mil reis : difta de Lisboa cincoen-

ta e féis léguas , e do Porto quatro , tem duzentos

e cincoenta e quatro fogos.

Boulhoza , Freguezia no Arcebifpado de Braga,

tem por Orago Santo Eftevão , o Pároco he Cura

da aprefentação do Abbade de Queixada , tem de côn-

grua oito mil reis, e o querendo o pé de altar: di-

fta de Lisboa fcíTenta e oito léguas, e de Braga qua-

tro, tem cincoenta e féis moradores^

Bouro , Freguezia no Arcebifpado de Braga , tem
por Orago Santa Martha, o Pároco he Vigário re-

gular triennal da aprefentação do D. Abbade do Mo-
ftei-
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fteiro de Bouro Benediflino , rende vinte e dous mil e

quinhentos reis : difta de Lisboa feííenta e rres léguas

,

e de Braga três , tem duzentos e cincoenta e dous vi-

zinhos.

Bouzende, Freguezia no Bifpado de Miranda,
tem por Orago N. Senhora da V iíitaçáo , o Pároco

lie Cura da aprefentaçáo do Reitor de Macedo dos

Cavalleiros , tem de côngrua oito mil reis , e o que

rende o pé de altar: difta de Lisboa oitenta léguas ,

e de Miranda dez, tem vinte fogos.W,5V

BR
Braga, tem fete Frcguezías. A Sé tem por Ora-

go N. Senhora da Aííumpção, o Pároco he Vigá-

rio da aprefentaçáo do Cabido, rende cento e trinta

mil reis : difta de Lisboa feííenta léguas, tem fete-

centos e dezefete fogos.

S. João do Souto , o Pároco he Abbade da

collação Ordinária, rende cento e feííenta mil reis,

tem oitocentos vizinhos.

Sant-íago da Cividade , o Pároco hc Vi-

gário da aprefentaçáo do Cabido , rende duzentos

mil reis , tem trezentos e doze fogos.

S. José, o Pároco he Vigário perpetuo da

aprefentaçáo da Camera Eccleílaftica de Braga , ren-

de duzentos e cincoenta mil reis , tem mil e duzen-

tos e trinta fogos.

S. Viftor , o Pároco he Vigário perpetuo

da aprefentaçáo da Mitra , rende trezentos e cincoen-

ta mil reis , tem mil c duzentos e feííenta e cinco

fogos.

S. Pedro de Maxim inos , o Pároco he Ab-
bade da aprefentaçáo da Mitra , rende quinhentos

c cincoenta mil reis, tem trezentos e onze fogos.——- S. Jeronymo, o Pároco lie Vigário colla-

do
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<Io da aprefentaçáo da Mirra y rende cento c vinte

mil reis , tem cento e oitenta e nove fogos.

Bragada 3 Freguezia no Bifpado de Miranda 3 tem
por Orago Santa Eufemia , o Pároco he Cura da apre-

fentaçáo do Abbade de Sendas y tem cem mil reis de

côngrua 3 e o que rende q pé de altar : difta de Lisboa

oitenta léguas 5 e de Miranda dez 3 tem vinte fogos.

Bragado 3 Freguezia no Arcebifpado de Braga,

tem por Orago S. Pedro Apoítolo y o Pároco he Vi-

gário perpetuo da aprefentaçáo do Reitor de Penfal-

vos
3
tem dezefeis mil reis de côngrua 3 e o que ren-

de o pé' de altar : difta de Lisboa fetenta léguas y e

de Braga quatorze ? tem noventa e três vizinhos.

Bragança ( Santa Maria de ) no Bifpado de Mi-
randa y

tem duas Freguezias y o Pároco de Santa Ma-
ria he Prior da aprefentaçáo alternativa do Papa, c

Bifpo 5 rende cento e trinta mil reis : difta de Lis-

boa oitenta léguas 3 c de Miranda oito , tem feiscen-

tos e fetenta e féis vizinhos.

S. Joáo Baptifta, o Pároco he Abbade da
aprefentaçáo da Mitra y rende duzentos mil reis 3 tem
trezentos e oitenta fogos.

Branca y Freguezia no Bifpado de Coimbra y tem
por Orago S. Vicente Martyr 3 o Pároco he Prior

da aprefentaçáo do Marquez de Angeja y rende qui-

nhentos mil reis : difta de Lisboa quarenta e qua-

tro léguas y e de Coimbra dez y tem trezentos e trin-

ta e oito vizinhos.

Brandara 5 Freguezia no Arcebifpado de Braga y

tem por Orago Sant-Iago Apoftolo y o Pároco he

Abbade da aprefentaçáo in foíidum de Gonçalo An-
tónio Bezerra Rego e Lima y

Morgado do Bom Je-

fus e Canadello y rende duzentos e cincoenta mil reis

:

difta de Lisboa feíícnta c quatro léguas ,e de Braga

três
y tem fetenta e feis vizinhos.

Bra-
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Bravaens, Freguezia no Arcebifpado de Braga,

tem por Orago o Salvador ^ o Pároco he Reitor da

aprefentaçáo da Mitra , rende cento e cincoenta mil

reis : difta de Lisboa feífènta e quatro léguas , c de

Braga quatro , tem cento e trinta vizinhos.

S. Braz , Freguezia no Arcebifpado de Évora ,

tem por Orago S. Braz , o Pároco he Cura da apre-

fentaçáo da Mitra , rende cento e cincoenta alquei-

res de trigo , e trinta de cevada: difta de Lisboa vin-

te e quatro léguas , e de Évora doze , tem quaren-

ta e dous vizinhos.

S. Braz , Freguezia no Bifpado de Elvas , tem J

por Orago S. Braz , o Pároco he Cura da aprefen-

taçáo da Mitra , tem de renda três moios de trigo,

vinte mil reis em dinheiro , e o que rende o pé de
altar: difta de Lisboa vime e nove léguas, e de El-

vas meia légua, tem cento e vinte vizinhos.

Brenha , Freguezia no Bifpado de Coimbra , tem
por Orago S. Theotonio , o Pároco he Cura da apre-

sentação dos Cónegos Regrantes de- Santa Cruz de

Coimbra , tem de côngrua vinte mil e oitocentos

reis , e o que rende o pé de altar : difta de Lisboa

trinta e huma léguas , e de Coimbra féis , tem feten-

ta moradores.

Brinches, Freguezia no Arcebifpado de -Évora,

tem por Orago N. Senhora das Neves , o Pároco he

Capelláo Curado da aprefentaçáo delRei pelo Tribu-

nal da Meza da Confcicncia , rende duzentos e cin-

coenta e cinco alqueires de trigo, e oitenta de ceva-

da: difta de Lisboa vinte e quatro léguas , e de Évo-
ra onze, tem trezentos e quinze fogos.

Brinco 3 Freguezia no Bifpado de Miranda, tem
por Orago Santa Catharina , o Pároco he Cura da

aprefentaçáo do Reitor de Ala , tem oito mil reis

de côngrua, e o que rende o pé de altar : difta de

Lis-
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Lisboa oitenta léguas , e de Miranda doze , tem qua-

renta e oito fogos.

S. Brtssos , Freguezia no Arcebifpado de Évo-
ra , tem por Orago S. Briflbs, o Pároco he Cura da

aprefentaçáo da Mitra, rende duzentos e fetenta al-

queires de pâo : difta de Lisboa quatorze léguas , c

de Évora três, tem feffenta moradores.

S. Brissos, Freguezia no Arcebifpado de Évora,
tem por Orago S. BriíTos , o Pároco he Cura da apre-

fentaçáo do Arcebifpo , rende duzentos e vinte al-

queires de trigo: difta de Lisboa vinte léguas, ede
Évora dez 3 tem cincoenta e oito fogos.

Briteiros, Freguezia no Arcebiipado de Braga,

-tem por Orago Sanro Efteváo , o Pároco he Cura
da aprefentaçáo do Chantre de Braga , rende trinta

e cinco mil reis: difta de Lisboa feíitnta e huma lé-

guas , e de Braga huma e meia , tem noventa e nove
fogos.

Briteiros, Freguezia no Arcebifpado de Braga,

tem por Orago Santa Leocadia, o Pároco he Vigá-

rio da aprefentaçáo dos Religiofos Gracianos de Bra-

ga: difta de Lisboa feílènta eduas léguas, e de Bra-

ga huma, tem cento e quarenta e féis vizinhos.

Britello , Freguezia no Arcebifpado de Braga ,

tem por Orago S. Martinho Bifpo , o Pároco he Ab-
bade da aprefentaçáo do Senhor da Barca , rende tre-

zentos mil reis : difta de Lisboa feííenta e quatro lé-

guas , e de Braga cinco , tem cento e cincoenta vi-

zinhos.

Britello, Freguezia no Arcebifpado de Braga,
tem por Orago S. Pedro Apoftolo , o Pároco he Ab-
bade coitado da aprefentaçáo Ordinária, rende feis-

centos mil reis : difta de Lisboa feífenta e três le-

gua$j e de Braga oito, tem duzentos e vinte edous
moradores.

Bri-
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Britiande, Freguezia no Bifpado de Lamego^

tem por Orago S. Silveftre , o Pároco he Abbade da
aprefentação da Micra , rende quinhentos mil reis

:

difta de Lisboa cincoenta e cinco léguas , e de La-
mego huma , tem fetenta e três fogos.

Brito, Freguezia no Arcebifpado de Braga, tem
por Orago S. João Baptifta , o Pároco he Reitor da
aprefent3çáo Ordinária , rende cento e trinta mil reis

:

difta de Lisboa feflênta léguas , e de Braga duas , tem
cento e quarenta e nove fogos.

Brito , Freguezia no Bifpado de Miranda, tem
por Orago Santa Barbara , o Pároco he Cura da apre-

fonação do Abbade de Penas juntas , tem nove mil
reis de côngrua, e o que rende o pé de altar: difta

de Lisboa oitenta léguas , e de Miranda treze , tem
trinta e dous moradores.

Brogueira , Fregiuzia no Patriarcado , tem por

Orago S. Simão Apoftolo
5 o Pároco he Cura da

apreíèntaçáo do Prior de Santa Maria de Torres No-
vas, rende oitenta mil reis: difta de Lisboa dezoito

léguas, tem cento e onze vizinhos.

Brufe, Freguezia no Arcebifpado de Braga, tem
por Orago S. Martinho , o Pároco he Abbade da

aprefentação da Cala de Bragança , rende cento e kf-

fenta mil reis : dilla de Lisboa feflênta léguas , e de

Braga cinco , tem cento e trinta e três moradores.

Brufe, Freguezia no Arcebifpado de Braga, tem
por Orago o Eípirito Santo, o Pároco he Vigário

da aprefentação do Abbade de S. Paio da Carvalhei-

ra , rende trinta mil reis : difta de Lisboa feflênta e

quatro léguas, e de Braga cinco, tem vinte e oito

moradores.

Brunhaes, Freguezia no Arcebifpado de Braga,

•tem por Orago S. Paio , o Pároco he Vigário da

apreíèntaçáo do Reitor de Guilhuírei , tem quinze

mil



BR BU 109

mil reis de côngrua 3 e o que rende o pé de altar

:

difta de Lisboa fetenfa legms 3 e de Braga quatro,

tem oitenta e fete fogos.

Brunhozinho 3 Freguezia no Bifpado de Miran-

da 3
tem por Orago N. Senhora da AíTbmpçáo 3 o

Pároco he Cura da aprefentaçáo do Padroado Real y

tem de côngrua féis mil reis 3 e o que rende o pé de

altar: difta de Lisboa oitenta e huma léguas 3 e de

Miranda quatro 3 tem quarenta e quatro fogos.

Brunhoz 3 Freguezia no Bifpado de Coimbra 3

tem por Orago N. Senhora da Conceição 3 o Páro-

co he Cura cía aprefentaçáo da Mitra 3 rende {cfíen-

ta mil reis : difta de Lisboa trinta e três léguas , e de

Coimbra quatro 3 tem cincoenta e dous moradores.

BrunhozOj, Freguezia no Arcebifpado de Braga 3

tem por Orago S. Lourenço 3 o Pároco he Cura da

aprefentaçáo do Padroado Real , rende quarenta mil

reis : difta de Lisboa fetenta léguas 5 ede Braga trin-

ta y tem noventa e hum vizinhos.

BU
Buarcos 9 Freguezia no Bifpado de Coimbra , tem

por Orago S. Pedro Apoftolo, o Pároco he Vigá-

rio da aprefentaçáo do Cabido da Sé de Coimbra 3

rende quarenta mil reis: difta de Lisboa trinta e três

léguas 3 e de Coimbra fete 3 tem cento e trinta e fe-

te vizinhos.

Bucellas 3 Freguezia no Patriarcado 3 tem por

Orago N. Senhora da Purificação 3 o Pároco he Prior

xda aprefentaçáo da Caia do Infantado 3 rende hum
conto de reis : difta de Lisboa quatro léguas 3 terá

quatrocentos e vinte hum fogos.

Buços 3 Freguezia no Arcebifpado de Braga 3 tem
por Orago S. João Baptifta

5 o Pároco he Vigário

da aprefentaçáo do Reitor de S. Nicolào de Bafto y

ren-
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rende cento c quarenta mil reis : difta de Lisboa fef-

fenta léguas , e de Braga^feis , tem cento e cincoen-
ra vizinhos.

Budens , Freguezia no Reino do Algarve , tem
por Orago S. Sebaftiáo, o Pároco he Cura da apre-

sentação da Mitra, rende cento e oitenta alqueires
de trigo , quarenta de cevada , e huma pipa de vi-

nho : difta de Lisboa quarenta léguas, e de Faro , Ci-
dade Capital do Bifpado , treze , tem cento e fere vi-

zinhos.

Bugalhal, Freguezia no Bifpado de Vifeu , tem
por Orago S. Miguel . o Pároco he Vigário da apre-

sentação do Padroado Real, rende quarenta mil reis:

difta de Lisboa íeíTenta léguas , e de Vifeu doze , tem
doze fogos.

Bugalhos , Freguezia no Patriarcado, tem por
Orago N. Senhora da Graça , o Pároco he Vigário
da aprefentaçáo do povo , e collado pelo Ordiná-
rio , tem de côngrua féis mil reis , hum moio de tri-

go , huma pipa de vinho , e o que rende o pé de
altar: difta de Lisboa dezoito léguas, tem duzentos

€ dous fogos.

Bunheiro , Freguezia no Bifpado do Porto, tem
por Orago S. Matthcus , o Pároco he Cura da apre-

fentaçáo do Reitor deÁvanca, rende cincoenta mil

reis : difta de Lisboa quarenta léguas , e do Porto oi-

to , tem feiscentos e trinta e dous moradores.

Burço, Freguezia no Arcebifpado de Braga 3 tem

por Orago N. Senhora da Afíumpção, o Pároco he

Cura da"aprefen tacão do Padroado Real, tem oito

mil reis de côngrua, e o que rende o pé de altar:

difta de Lisboa fefíènta e nove léguas , e de Braga

trinta e três, tem cem vizinhos.

Burga, Freguezia no Bifpado de Miranda, tem

por Orago N. Senhora da Conceição , o Pároco he

Cura
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Cura da aprefentação do Reitor de Bornes , tem oi-

to mil reis de côngrua , e o que rende o pé de al-

tar: difta de Lisboa oitenta léguas , e de Miranda do-

ze , tem cincoenta vizinhos.

Burgaens, Freguezia no Arcebifpado de Braga,

tem por Orago Sant-Iago , o Pároco he Abbade da

aprefentação alternativa do Papa , Arcebi
í
po , e Mon-

ges Bentos de S. Thirfo , rende feiscentos mil reis:

difta de Lisboa cincoenta e cinco léguas , e de Bra-

ga quatro, tem cento e oito vizinhos.

Burgo , Freguezia noBifpado de Lamego, tem

por Orago o Salvador 5 o Pároco he Abbade colla-

do da aprefentação da ilbbadeça do Mofteiro de Arou-

ca , rende duzentos mil reis : difta de Lisboa quaren-

ta e oito léguas , e de Lamego oito , tem duzentos

e vinte e dous moradores.

Bustello , Freguezia no Arcebifpado de Braga,

tem por Orago S. Miguel, o Pároco he Regular,

e triennal Monge da Ordem de S. Bento , da apre-

fentação do D. Abbade defte Mofteiro , tem por Coad-

jutor hum Clérigo Secular, fem renda certa ; ao Vi-

gário rende cincoenta mil reis : difta de Lisboa cin-

coenta e oito léguas, e de Braga féis, tem trezen-

tos e vinte e nove vizinhos.

Bustello, Freguezia no Arcebifpado de Braga,
tem por Orago Santa Maria Mazdalena, o Pároco

he Vigário da aprefentação da Mitra, rende feiíen-

ta mil reis : difta de Lisboa fcffenta e fete léguas,

e de Braga quatorze, tem noventa moradores.

Bustello , Freguezia no Arcebifpado de Braga ,

tem por Orago S. Mamede , o Pároco he Abbade
da aprefentação da Mitra, rende quinhentos mil reis

:

difta de Lisboa feflenta léguas, e de Braga nove,
tem cento e féis moradores.

Bustello da Lagea , Freguezia noBifpado de

Part. L H , La-
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Lamego 3 tem por Orago S. João Baptifta , o Pá-
roco he Cura da aprefentaçáo do Beneficiado de Fer-

reiros, tem de côngrua féis mil reis, e o cjue ren-

de o pé de altar : difta de Lisboa feííenta léguas , c
de Lamego quatro, tem cincoenta e fete fogos.

CA
CAbaços, Freguezia no Arcebifpado de Bra-

ga, tem por Orago S. Miguel, o Pároco he
Reitor da aprefentaçáo da Mitra, rende cem

mil reis: difta de Lisboa feíTenia léguas, e de Bra-
ga três , tem noventa moradores.

Cabaços , Freguezia no Bifpado de Lamego , tem
por Orago Santo Adrião , o Pároco he Cura da apre-

sentação alternativa , hum anno pelo Reitor de Sen-

dim , outro pelo de Moimenta da Beira , tem oito

mil reis de côngrua : difta de Lisboa cincoenta e cin-

co léguas , e de Lamego cinco , tem noventa mora-
dores.

Cabana maior , Freguezia no Arcebifpado de

Braga, tem por Orago S. Martinho Bifpo, o Pá-

roco he Vigário da apreiemaçáo do Abbade de S.

Coime , e S. Damião , rende duzentos e dez mil reis

:

difta de Lisboa fefíènca e íeis léguas , e de Braga féis ,

tem cento e fefíenta e quatro fogos.

Cabanas, Freguezia no Biipado de Vifeu, tem
por Orago SL Chriftovão , o Pároco he Vigário da

aprefentaçáo do Conde de Villa-nova , rende trezen-

tos mil reis: difta de Lisboa quarenta e três léguas,

e de Vifeu três, tem trezentos e treze fogos.

Cabanas de Torres, Freguezia no Patriarcado

,

tem por Orago S. Gregório Papa , o Pároco he Cu-
ra da aprefentaçáo do Prior de Ventoza , rende vin-

te
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te c cinco mil reis: difta de Lisboa dez léguas, tem
cincoenta e oito fogos,

Cabanellas, Freguezia no Arcebifpado deBra-^

ga, tem por Orago Santa Eulália , o Pároco he Ab-
bade da aprefentaçáo do Marquez das Minas, tem de
renda dous mil e quatrocentos alqueires de pão: di-

fla de Lisboa felíenta léguas , e de Braga huma, tem
cento e quarenta e hum moradores.
Cabanellas , Freguezia no Bifpado de Miran-

da, tem por Orago S. Sebaftiáo, o Pároco he Cu-
ra da aprefentaçáo do Reitor de Mafcarenhas , tem
de côngrua dez mil e quinhentos reis, e o que ren-

de o pé de alçar: difta de Lisboa íetenta e cinco lé-

guas, e de Miranda quinze, tem quarenta e féis mo-
radores.

Cabeça boa, Freguezia no Arcebifpado de Bra-

ga, tem por Orago & Braz, o Pároco he Vigário

cia aprefentaçáo do Reitor da Torre de Moncorvo,
tem de côngrua doze mil e feiscentos, eoque rem.

de o pé de altar : difta de Lisboa feííenta léguas , e de
Braga vinte e cinco , tem fetenta e três moradores.
Cabeça da Igreja , Freguezia no Bifpado de

Miranda , tem por Orago S. Bartholomeu Apofto-
lo , o Pároco he Cura da aprefentaçáo do Reitor de
Tiuzello , tem doze mil reis de côngrua , c o que
rende o pé de altar : diíla de Lisboa oitenta e duas
léguas, e de Miranda quinze, tem trinta fogos.

Cabeça de Mouro, Freguezia no Arcebifpado
de Braga, tem por Orago N. Senhora das Neves,
o Pároco he Cura da apreíentaçáo do Reitor da Tor-
re de Moncorvo , tem de côngrua dez mil e fete-

centos reis , e o que rende o pé de altar : difta de
Lisboa ieíTenta e quatro léguas, e de Braga vinte e
três, tem felfcnta moradores.
Cabeça Santa, Freguezia no Bifpado do Por-

H ii to,
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to, tem por Orago o Salvador, o Pároco he Curai

da aprefentação do Reitor de Sanro Eloi da Cidade
do Porro, rende feííenta mil reis : difta de Lisboa
cincoenta e duas léguas , e do Porto féis , tem cen-
to e cincoenta e dous vizinhos.

Cabeção , Freguezia no Arcebifpado de Évora,
tem por Orago N. Senhora da Purificação , o Pá-
roco he Prior aprefentado por EIRei pelo Tribunal
da Meza da Coníciência , rende duzentos e cincoen-
ta mil reis : difta de Lisboa vinte léguas , e de Évo-
ra fete , tem duzentos e cincoenta e quatro fogos.

Cabeceiras de Basto , Freguezia no Arcebif-

pado de Braga, tem por Orago Santa Marinha, o
Pároco he Abhade da aprefentação de D. Gaftáo José

da Camera Coutinho , rende cento e cincoenta mil
reis : difta de Lisboa feííenta léguas , e de Braga oi-

to , tem cento e dez moradores.

Cabeçudos , Freguezia no Arcebifpado de Bra-

ga , tem por Orago S. Chriftovão , o Pároco he Ab-
bade da aprefentação Ordinária de concurfo, rende

quatrocentos e cincoenta mil reis : difta de Lisboa

íeííènta léguas, e de Braga tres, tem vinte e nove

vizinhos.

Cabra, Freguezia no Bifpado de Coimbra, tem
por Orago S. Jeronymo, o Pároco he Cura da apre-

fentação do Prior de Arcozello , tem féis mil réis de

côngrua , e o que rende o pé de aliar : difta de Lis-

boa trinta e oito léguas , e de Coimbra féis , tem fef-

fenta e oito fogos.

Cabraç£o, Freguezia no Arcebifpado de Braga,

tem por Orago N. Senhora da .Aífumpção , o Pá-

roco he Vigário da apreíentaçáo das Religioias de S.

Bento do Salvador de Braga , rende feííenta mil reis:

difta de Lisboa feííenta e cinco léguas, e de Braga

féis, tem noventa moradores.
Ca-
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Cabreira , Freguezia no Bifpado de Vifeu ,, tem

por Orago Santa Maria Magdalena , o Pároco he Cu-

ra da aprefentaçáo do Abbade de Santa Maria de Ca-

ftello mendo , tem de côngrua féis mil reis , e o que

rende o pé de altar : difta de Lisboa cincoenta e fe-

te léguas, e de Vifeu quinze, tem noventa e três

vizinhos.

Cabreiro, Freguezia no Arcebifpado de Braga,

tem por Orago o Salvador , o Pároco he Abbade

da aprefentaçáo do Vifconde de Villa-nova de Cer-

veira, rende oitocentos mil reis: difta de Lisboa fef-

fenta e féis léguas , e de Braga fete , tem trezentos

e féis vizinhos.

Cabreiros, Freguezia no Arcebifpado de Braga,

tem por Orago S. Miguel , o Pároco he Vigário col-

lado da aprefenração do Cabido da Sé de Braga , ren-

de fetenta mil reis: difta de Lisboa feílenta léguas,

e de Braga huma , tem fetenta e oito fogos.

Cabreiros, Freguezia no Bifpado de Lamego,
tem por Orago S. Mamede , o Pároco he Cura da

apreientaçáo da Abbadeça de Arouca, rende felíen-

ta mil reis : difta de Lisboa cincoenta e duas léguas ,

e de Lamego dez, tem feíTenta e cinco fogos.

Cabrella , Freguezia no Arcebifpado de Évora,
tem por Orago N. Senhora da Conceição , ò Pá-

roco hePriçr da aprefentaçáo deElRei pelo Tribu-

nal da Meza da Confciencia , rende trezentos alquei-

res de trigo , cento e vinte de cevada , e vinte mil

reis em dinheiro : difta de Lisboa onze léguas , ede
Évora nove, tem trezentos e quarenta e três vizinhos.

Ca bril , Freguezia no Arcebifpado de Braga , tem
por Orago S. Lourenço , o Pároco he Abbade da

aprefentaçáo da Cafa de Bragança , rende duzentos
mil reis: difta de Lisboa itilenta léguas, e de Bra-

ga fete, tem noventa e cinco fogos.

Ca-
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Cabril, Freguezia no Bifpado da Guarda, tem

por Orago S. Domingos , o Pároco he Cura da apre-

sentação do Prior da Pampilhoza , tem de côngrua
quinze mil reis , e o que rende o pé de altar : di-

fta de Lisboa trinta e fcte léguas , e da Guarda qua-
torze 3 tem noventa e fete fogos.

Cacarilhe , Freguezia no Arcebifpado de Braga 3

tem jpor Orago S. Miguel , o Pároco he Abbade da
aprefentaçáo da Mitra , rende trezentos e cincoenta

mil reis : difta de Lisboa feííenta léguas , e de Bra-

ga oito, tem fetenta e dous vizinhos.

Caçarelhos , Freguezia no Bifpado de Miranda 5

tem por Orago S. Pedro Apoftolo , o Pároco he Ab-
bade da aprefentaçáo alternativa do Papa, e Bifpo,

rende feiscentos mil reis : difta de Lisboa oitenta e

huma léguas , e de Miranda três, tem cento e vin-

te vizinhos.

Cacella, Freguezia no Reino do Algarve, tem
or Orago N. Senhora da AíTumpção , o Pároco he

^rior da aprefentaçáo de El Rei pelo Tribunal da

Meza da Confciencia, tem de renda certa cento e fcf-

fenta e oito alqueires de trigo 3 cento e vinte de ce-

vada 5 e quinze mil reis em dinheiro 3 eo contingen-

te importará em cem mil reis : difla de Lisboa qua-

renta léguas, e de Faro ^ Cidade Capital 3 fefe, tem

duzentos e noventa e hum vizinhos.

Cachoeiras, Freguezia no Patriarcado
5
tem por

Orago N. Senhora da Purificação , o Pároco he Vi-

gário da aprefentaçáo do Prior 3 c Beneficiados de San-

to Eftevão de Alenquer 5 rende oitenta alqueires de

trigo, feííenta almudes de vinho 5 dons cântaros de

azeite , e féis mil reis cm dinheiro : difla de Lisboa

oito léguas
5 tem cento e trinta e cinco vizinhos.

Cachopo ,. Freguezia no Reino do Algarve , tem

por Orago Santo Eílevão , o Pároco he Cura da apre-

fen-

t
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fcntação da Mitra , rende nove moios de trigo de

certo , e moio e meio de cevada; e de incerto três

moios de trigo , e hum de cevada : diíla de Lisboa

trinta e três léguas, e de Faro, Cidade Capital do

Bifpado , fete , tem trezentos e fetenta fogos.

Cadafaes , Freguezia no Patriarcado , tem por

Orago NT
. Senhora da AíTumpçáo , o Pároco he Cu-

ra collado da aprefentaçáo da Irmandade do Senhor,

tem de côngrua dezenove mil e duzentos reis , e o

que rende o pé de altar : difta de Lisboa kaz léguas ,

tem fetenta moradores.

Cadafaz , Freguezia no Bifpado de Coimbra,

tem por Orago N. Senhora das Neves , o Pároco

'

he Cura annual da aprefentaçáo do Vigário de Góes ,

rende cem mil reis : difta de Lisboa trinta e kte lé-

guas , e de Coimbra féis , tem cento e vinte e cin-

co vizinhos.

Cadafaz , Freguezia no Bifpado da Guarda , tem
por Orago S. Sebaíliáo, o Pároco he Cura da apre-

fentaçáo do Prior de S. Martinho de Celorico ^ ren-

de fetenta mil reis : difta de Lisboa quarenta e oito lé-

guas , e da Guarda duas , tem quarenta e três vizinhos.

Cadaval , Freguezia no Patriarcado , tem por

Orago N. Senhora da Conceição , o Pároco he Cu-
ra da aprefentaçáo do Prior, e Beneficiados de S. Pe-

dro da Villa de Óbidos , rende vinte e cinco mil
reis: difta de Lisboa doze léguas, tem cento e trin-

ta e nove moradores.

Cadima , Freguezia no Bifpado de Coimbra , tem
por Orago N. Senhora do O , o Pároco he Vigário

da aprefentaçáo da Univcríidade ce Coimbra por con-

curfo., rende quarenta mil reis : difta de Lisboa trin-

ta léguas, e de Coimbra quatro, tem quatrocentos

c trinta e quatro vizinhos.

Ca fede r Freguezia no Bifpado da Guarda, tem
por
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por Orago Santo António , o Pároco he Cura da
aprefentação do Vigário de S. Miguel de Caftcllo-

branco , rende cincoenta nil reis : difta de Lisboa
trinta e cinco léguas, e da Guarda treze, tem qua-
renta e leis vizinhos.

Caia 3 Freguezia no Bifpado de Elvas , tem por
Grago N. Senhora da Encarnação , o Pároco he Cu-
ra da aprefentação da Mitra , rende trezentos e feten-

ta e três alqueires de trigo , e cento e quinze de ce-

vada : difta de Lisboa trinta léguas , e de Elvas três ,

tem duzentos e quarenta e três vizinhos.

Caide de Rei , Freguezia no Arcebifpado de Bra-

;a , tem por Orago S. Pedro Apoftolo , o Pároco

e Reitor da aprefentação do Conde de Óbidos , ren-

de cem mil reis : difta de Lisboa leííenta léguas , e

de Braga cinco, tem duzentos c doze fogos,

Caiolla 5 Freguezia no Bifpado de Portalegre ,

tem por Orago Sant-Iago , o Pároco he Cura da apre-

fentação da Mitra 3 rende cento e trinta e cinco al-

queires de trigo : difia de Lisboa trinta e três léguas,

e de Portalegre huma, tem cento e oitenta e oito

fogos.

Caíde, Freguezia no .Arcebifpado de Braga, tem
por Orago S. Pedro Apcftolo , o Pároco he Reitor

da aprefentação do Conde Meirinho Mor, rende cera

mil reis : difta de Lisboa feíTenta léguas , e de Bra-

ga cinco, tem duzentos e doze fogos.

Caldas , Freguezia no Patriarcado , tem por Ora-
go N. Senhora do Populo, o Pároco he Vigário da
aprefentação «do Provedor do Hofpital dameíma Vil-

la das Caldas , rende cento' e vinte mil reis : difta de.

Lisboa quatorze léguas, tem trezentos e oito fogos.

Caldas , Freguezia no Arcebifpado de Braga , tem
por Orago S. João Baptifla, o Pároco he Abbade da

aprefentação do Padroado Real , rende trezentos mil

reis:
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reis : difta de Lisboa cincoenta e oito léguas , e de

Braga quatro , tem cento e hum moradores.

Caldas de Guimaraens
5 Freguezia no Arce-

bifpado de Braga , tem por Orago S. Miguel , o Pá-

roco he Abbade da aprefentação Ordinária da Mi-
tra , rende quatrocentos mil reis : difta de Lisboa cin-

coenta léguas 3 e de Braga quatro ? tem cento e fef-

fenta e cinco fogos.

Calde 5
Freguezia noBifpado deVifeu, tem por

Orago N. Senhora da Natividade , o Pároco he Cu-
ra da aprefentação do Vigário de Lordoza , tem de
côngrua oito mil e oitocentos reis, e o que rende o
pé de altar : difta de Lisboa cincoenta léguas 3 e de

Vifeu duas , tem cento e oitenta vizinhos.

Caldellas , Freguezia no Arcebifpado de Bra-

ga
y
tem por Orago S. Thomé Apoflolo , o Pároco

he Vigário da aprefentação do Cabido da Collegia-

da de Guimarães , rende feííenta mil reis : difta de

Lisboa feííenta léguas 3 e de Braga duas , tem cen-

to e quarenta e três moradores.

Caldellas , Freguezia no Arcebifpado de Bra-

ga
3
tem por Orago Sant-Iago Apoftolo , o Pároco

he Reitor da aprefentação Ordinária de concurfo ,

rende oitenta mil reis : difta de Lisboa feííenta e qua-

tro léguas , e- de Braga duas 3 tem cento e dez mo-
radores.

Calendário 3 Freguezia no Arcebifpado de Bra-

ga 5 tem por Orago S. Julião , o Pároco he Abba-

de da collação Ordinária de concurfo 3 rende féis-

centos mil reis : difta de Lisboa cincoenta e cinco

léguas , e de Braga três D tem cento e oitenta e três

moradores.

Calendário da Silva , Freguezia no Arcebif-

pado de Braga 3 tem por Orago S. Julião, o Páro-

co he Vigário da aprefentação do Deão da Sé de

Bra-
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Braga 3 rende duzentos mil reis: diíla de Lisboa fe&

fenta léguas , c de Braga três , tem feíTenta moradores.

Calhandriz, Freguezia no Patriarcado , tem por

Orago S. Marcos , o Pároco he Cura da apreíenta-

ção do povo, rende quarenta mil reis: difta de Lis-

boa cinco léguas , tem fetenta e oito fogos.

Calhei ros , Freguezia no Arcebifpado de Braga ,

tem por Orago Santa Eufemia , o Pároco he x4.bba-

de collado da aprefentação do Morgado de Calhei-

ros , rende quinhentos e cincoenta mil reis : difta

de Lisboa feíTenta e quatro léguas, e de Braga cin-

co e meia , tem cento e quarenta e oito fogos.

CalvÃo , Freguezia no Arcebifpado de Braga ,

tem por Orago N. Senhora da AíTumpção, o Páro-

co he Vigário da aprefentação da Mitra , rende cen-

to e feíTenta mil reis : diíla de Lisboa fetenta e qua-

tro léguas , e de Braga quarorze , tem noventa e

dous vizinhos.

Calvelhe , Freguezia no Bifpado de Miranda,

tem por Orago S. jufto, o Pároco he Cura da apre-

fentação do Reitor de Izeda , tem de côngrua oito

mil e quinhentos reis , e o que rende o pé de altar :

difta de Lisboa oitenta e huma léguas , c de Miran-

da feve , tem feíTenta e fete fogos.

Calvello, Freguezia^o Arcebifpado de Braga,

tem por Orago S. Pedro Apoftolo , o Pároco he Rei-

tor de concurfo Synodal , rende cento e vinte e cin-

co mil reis : difta de Lisboa fefiènta e três léguas , e

de Braga três, tem cento e quinze vizinhos.

Calvos , Freguezia no Arcebifpado de Braga , tem
£0r Orago S. Gens , o Pároco he Abbade da apre-

fentação da Mitra com voto do Sacro Collegio da

Bafilica Patriarcal , rende duzentos e cincoenta mil

reis : difta de Lisboa feíTenta e duas léguas , e de Bra-

ga duas , tem oitenta o quatro fogos.

Cal-



CA 121

Calvos 5 Freguezia no Arcebifpado de Braga , tem
por Orago S. Lourenço , o Pároco he Vigário da
aprefentaçáo das Religiofas Franciícanas do Conven-
to de N. Senhora dos Remédios da Cidade de Bra-

ga , rende quarenta mil reis : difta de Lisboa feííen-

ta léguas , e de Braga quatro , tem feflènta e três vi-

zinhos.

Camarate , Freguezia no Patriarcado , tem por
Orago Sant-Iago Apoftolo , o Pároco he Cura da
aprefentaçáo dos Officiaes da Fabrica da Igreja , ren-

de cem mil reis: difta de Lisboa duas léguas, tem
duzentos e vinte fogos.

Cambas , Freguezia no Arcebifpado de Évora ,

tem por Orago Santa Anna, o Pároco he Cura da

apreícntaçáo da Mitra, rende cento e oitenta alquei-

res de trigo , e feíTenta de cevada : difta de Lisboa

trinta legues , e de Évora dezoito , tem oitenta e nove
fogos.

Cambas 5 Freguezia noBifpado da Guarda, tem
por Orago S. Joáo Baptifta , o Pároco he Prior da

aprefentaçáo do Padroado Real , rende trezentos mil

reis: difta de Lisboa quarenta léguas, e da Guarda
quinze, tem oitenta e kte fogos.

Cambezes, Freguezia no Arcebifpado de Braga,

tem por Orago S. Mamede, o Pároco he Abbade
da aprefentaçáo da Cafa de Bragança, rende duzen-

tos mil reis: difta de Lisboa fetenta léguas , e de Bra-

ga onze , tem feíTenta e dous vizinhos.

Cambezes, Freguezia no Arcebifpado de Braga,

tem por Orago o Salvador , o Pároco he Vigário da

aprefentaçáo do Abbade fem Cura de Cambezes , ren-

de quarenta mil reis: difta de Lisboa Tctenta e duas

léguas, e de Braga nove emeia, tem cento e trin-

ta vizinhos,

Cambra, Freguezia no Bifpado de Vifcu, tem
por
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por Orago S. Julião , o Pároco he Vigário da apre-

fentação do Padroado Real , rende fetenta mil reis

:

difta de Lisboa quarenta e oito léguas , e de Vifeu

quatro, tem duzentos e fetenta e dous vizinhos.

Cameres , Freguezia no Bifpado de Lamego , tem
por Orago S. Maninho Bifpo , o Pároco he Vigá-

rio da aprefentação do Padroado Real , rende qua-

renta mil reis : difta de Lisboa cincoenta e cinco lé-

guas , e de Lamego hum quarto de légua , tem tre-

zentos moradores.

Caminha 3 Freguezia no Arcebifpado de Braga ,

tem por Orago N. Senhora da AiTumpção , o Pá-

roco he Reitor da aprefentação da Cafa do Infanta-

do , rende cento e dez mil reis : difta de Lisboa fcf-

fenta c quatro léguas, e de Braga dez , tem cento

e trinta e cinco vizinhos.

C,amora correa , Freguezia no Patriarcado , tem
por Orago N. Senhora da Oliveira , o Pároco he

Prior aprefentado por EIR.ei pelo Tribunal da Me-
za da Confciencia , tem de renda três moios de tri-

go, dous de cevada, e vinte mil reis em dinheiro:

difta de Lisboa oito léguas , tem duzentos e oitenta

fogos.

Campanha ( Santa Maria de) Freguezia no Bif-

pado do Porto, o Pároco he Reitor da collaçáo Or-
dinária deconcurfo, rende trezentos e cincoenta mil

reis ; difta de Lúboa cincoenta e três léguas , e do
Porto meia légua , tem fetecentos e cincoenta e oi-

to fogos.

Campanho , Freguezia no Arcebifpado de Braga ,

tem por Orago Santa Barbara , o Pároco he Vigá-
rio da aprefentação do Abbade de Ermelo , rende
vinte e cinco mil reis: difta de Lisboa feífenta efeis

léguas, c de Braga dez, tem trinta fogos.

Campelo 3 Freguezia fiQ Bifpado de Coimbra >

tem
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tem por Orago N. Senhora da Graça , o Pároco hc
Cura da aprefentaçáo do Prior do Salvador de Mi-
randa do Corvo , tem de côngrua dezefeis mil reis,

e o que rende o pé de altar : difta de Lisboa trinta

léguas, e de Coimbra cinco, tem vinte e ktc vizi-

nhos.

Campello , Freguezia no Bifpado do Porto , tem
por Orago S. Bartholomeu Apoftolo, o Pároco he
Vigário da aprefentaçáo do Arcediago de Campello,
rende trezentos e cincoenta mil reis : difta de Lisboa

feíTenta léguas , e do Porto dez , tem duzentos e oi-

tenta e nove vizinhos.

Campeã
5 Freguezia no Arcebifpado de Braga J

tem por Orago .Santo André Apoftolo, o Pároco
he Reitor

3 vulgo Abbade , da aprefentaçáo da Mitra ,
rende feiscentos mil reis : difta de Lisboa feíTenta lé-

guas , e de Braga onze , tem duzentos e oitenta e

dous vizinhos

,

CÂmpi a , Freguezia no Bifpado de Vifeu , tem por
Orago S. Miguel , o Pároco he Vigário da aprefen-

taçáo do Padroado Real, rende quarenta mil reis:

difta de Lisboa quarenta e cinco léguas , e de Vifeu
cinco, tem duzentos e quarenta e nove fogos.

Campo, Freguezia no Arcebifpado de Braga , tem
por Orago o Salvador, o Pároco he Cura da apre-

lentaçáo do Abbade de S. Miguel deEntreambas as

aves, rende vinte e cinco mil reis: difta de Lisboa

cincoenta e oito léguas , e de Braga quatro , tem
trinta e três moradores.

Campo, Freguezia no Arcebifpado de Braga, tem
por Orago o Salvador, o Pároco he Reitor da apre-

fentaçáo da Mitra , rende cento e vinte mil reis : di-

fta de Lisboa íeíTenta léguas , e de Braga três , tem
cento e quarenta e cinco vizinhos.

Campo , Freguezia no Arcebifpado de Braga , tem
por
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por Orago S. Maninho 3 o Parocõ he Abbade da

aprefentaçáo do Padroado Real 5 rende quinhentos

mil reis: difta de Lisboa cincoenta e oito léguas > e

de Braga quatro y tem cento e vinte e três mora-
dores.

Campo 3 Freguezia no Arcebifpado de Braga ., tem
por Orago S. Martinho Bifpo 3 o Pároco he Vigá-

rio da aprefentaçáo do Cabido da Sé de Braga , tem
pito mil reis de côngrua , e o que rende o pé de al-

tar : difta de Lisboa ieíTenta léguas , e de Braga duas y

tem noventa moradores.

Campo 5 Freguezia no Bifpado do Porto ^ tem por

Orago S. Martinho Bifpo , o Pároco he Abbade da

aprefentaçáo alternativa do Papa, do Bifpo , e do
Mofteiro da Serra de Cónegos Regrantes de Santo

Agoftinho , com quatro mezes cada hum ., rende qui-

nhentos mil reis : difta de Lisboa cincoenta e duas

léguas 3 e do Porto tres 5 tem cento e feífènta e cin-

co vizinhos.

Campo 5 Freguezia no Arcebifpado de Évora ,

tem por Orago S. Marcos , o Pároco he Cura da

aprefentaçáo da Mitra 3 rende três moios de trigo y e

hum de cevada: difta de Lisboa trinta léguas., e de

Évora fete, tem duzentos e feíTenta fogos.

Campo 5
Freguezia no Bifpado de Viieu , tem por

Orago Santa Maria Magdalena
5 o Pároco he Cura

da aprefentaçáo do Provifor de Vifeu 5 tem de côn-

grua féis mil reis 3 e o que rende o pé de altar: di-

fta de Lisboa cinecenta léguas, e de Vifeu huma,
tem cento e oitenta e quatro fogos.

Campo de Gerez 5 Freguezia no Arcebifpado de

Braga ^ tem por Orago S. João Baptifta 3 o Pároco

he Abbade da aprefentaçáo do Padroado Real .,
ren-

de trezentos mil reis : diítade Lisboa feiTen ta léguas,

e de Braga cinco, tem cincoenta e quatro fogos.

Cam-
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Campo grande , Freguezia no Patriarcado , tem
por Orago os Santos três Reis Magos , o Pároco hc

Cura da aprefentação do povo 5 rende trinta mil reis

:

difta de Lisboa hurna légua , tem duzentos e vinte

e cinco moradores.

Campo maior , Freguezia no Bifpado de Elvas y

tem por Orago N. Senhora da Expedação y o Pá-

roco he Prior , tem mais dous Vigários perpétuos 5

rende o Priorado trezentos e cincoema mil reis 3 e

cada Vigairaria duzentos ? da aprefentação alterna-

tiva da Sc Apoftolica 3 e Bifpo , tem mais três Be-

nefícios da mefma aprefentação de tenue rendimen-

to: difta de Lisboa trinta léguas , e de Elvas três,

tem duzentos e quarenta e três moradores.

Campo de Víboras , Freguezia no Bifpado de

Miranda
3 tem por Orago N. Senhora da Aííumpção 9

o Pareço he Cura confirmado da aprefentação do
Reitor de Vimiozo , tem de côngrua fete mil reis.,

e o que rende o pc de altar: difta de Lisboa oiten-

ta léguas j e de Miranda quatro 5 tem cento e oiten-

ta fogos.

Campos
?
Freguezia no Arcebifpado de Braga, tem

por Orago S. Vicente Martyr, o Pároco he Vigá-

rio da aprefentação do Reitor de Veade, rende fe-

tenta mil reis: difta de Lisboa feflenta e féis léguas y

e de Braga fete , tem feílenta e fete fogos.

Campos , Freguezia no Arcebifpado de Braga ,

tem por Orago S. João Baptifta , tem deus Párocos

ambos com o titulo de Abbades, hum com Cura,
outro fem Cura } rende a cada hum cento c cinco-

enta mil -reis , são da aprefentação Ordinária de con-

curfo : difta de Lisboa oitenta léguas , e de Braga
dez , tem cento e vinte c fete vizinhos.

Canal
5 Freguezia rio Arcebifpado de Évora, tem

por Orago N. Senhora das Relíquias, o Pároco he

Cu-
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Cura da aprefentação da Mitra , renJe três moios
de trigo 5 c dezenove mil reis em dinheiro: difla de
Lisboa vinte e quatro léguas , e de Évora cinco , tem
cincoenta vizinhos*

Candal 3 Freguezia no Bifpado de Vifeu, tem
por Orago N. Senhora da Natividade , o Pároco he
Cura da aprefentação do Abbade de Carvalhaes, tem
de côngrua dez mil reis , e o que rende o pé de
altar : difta de Lisboa cincoenta léguas , e de Vifeu
íeis , tem fetenta c oito fogos.

Canadello , Freguezia no Arcebifpado de Bra-

fa , tem por Orago S. Pedro Apoftolo , o Pároco
e Cura da aprefentação do D. Abbade do Moftei-

ro de Pombeiro Benediâino , tem vinte mil reis de
côngrua , e o que rende o pé de altar : difta de Lis-

boa feífenta léguas , ede Braga dez , tem trinta fo-

gos.

Canas , Freguezia no Bifpado do Porto , tem
por Orago S. Thomé Apoftolo , o Pároco hc Cu-
ra da aprefentação do D. Abbade do Mofteiro de

Paço de Souza da Ordem de S. Bento, rende fe-

tenta mil reis : difta de Lisboa feífenta léguas, e do
Porto féis, tem quarenta e cinco fogos.

Canas de duas Igrejas, Freguezia no Bifpa-

do do Porto , tem por Orago Santo Adrião , o Pá-

roco he Reitor colíado da aprefentação do Bifpo,

rende cincoenta mil reis : difta de Lisboa feífenta lé-

guas , e do Porto féis , tem cento e noventa fogos.

Canas de Sabugoza , Freguezia no Bifpado de

Vifeu , tem por Orago N. Senhora da AíTumpçáo ,

o Pároco he Abbade da aprefentação Ordinária de

concurfo Synodal , rende trezentos mil reis : difta

de Lisboa cincoenta léguas, e de Viíèu duas, tem
quinhentos e quarorze fogos.

Canas de Senhorim, Freguezia no Bifpado de

Vi-
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Vifeu 5 tem por Orago o Salvador \ o Pároco ha
Abbade da aprefentação do Cabido de Vifeu ^ ren-

de quinhentos mil reis : difta de Lisboa quarenta e

quatro léguas , e de Vifeu, três , tem cento e qua*

renta e nove fogos.

Canaveses ? Freguezia no Arcebifpado de Bra-

ga
3
tem por Orago N. Senhora da Expe&ação^ a

Pároco he Vigário da aprefentação do Reitor de S*

Pedro da Veiga 3 rende vinte mil reis : difta de Lis-

boa felTenta léguas, e de Braga dezoito , tem oiten-

ta e féis vizinhos.

Canavezes 3 Freguezia no Bifpada do Porto ,
tem por Orago S. Nicolâo 3 o Pároco he Cura da

aprefentação do Abbade de Fornos 5 rende vinte mil

reis : difta de Lisboa feiTenta léguas y e do Porto oi-

to 3 tem feffenta e cinco fogos.

Candedo, Freguezia no Arcebifpado de Braga,

tem por Orago Santa Maria Magdalena, o Pároco

he Cura da aprefentação do Cabido de Guimarães ,

rende feííenta mil reis : difta de Lisboa feiTenta lé-

guas , c de Braga vinte tem cento e quinze fo-

gos.

Candedo y Freguezia no Bífpado de Miranda ,

cem por Orago S. Nicoláo, o Pároco he Abbade da

aprefentação da Mitra 7 rende quinhentos mil reis :

difta de Lisboa fetenta c oito léguas , e de Miranda
quinze 5 tem trinta e cinco vizinhos.

Candemil, Freguezia no Arcebifpado de Braga,
tem por Orago S. Felis ? o Pároco he Abbade da
aprefentação da Cafa do Infantado , rende trezentos

mil reis : difta de Lisboa feííenta e oito léguas ^ ede?

Braga nove> tem cento e vinte vizinhos.

Candemil
3
Freguezia no Arcebifpado de Braga ,

tem por Orago S. Cíiriftováo y o Pareço he Abba-
de da aprefentação daMi-xa^ rende quairc centos mil

Part. 1. £ k
tós:
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reis : difta de Lisboa feííenta léguas , e de Braga dez ,

tem cento e dez moradores.

Candoza , Freguezia no Bifpado de Coimbra ,

tem por Orago S. Facundo Martyr , o Pároco hc Vi-

gário da aprefentaçáo do Mofteiro de Vairáo de Re-
jj

ligiofas de S. Bento y no Bifpado do Porto , rende

feííenta mil reis : difta de Lisboa quarenta léguas ,

e de Coimbra oito, tem cento e quarenta e três vi-

zinhos.

Candozo, Freguezia no Arcebifpado de Braga,

tem por Orago Sant-Iago Apoftolo , o Pároco he

Cura da aprefentaçáo do Cabido de Guimarães
3
ren-

de quarenta mil reis : difta de Lisboa feffenta léguas,

e de Braga três , tem oitenta moradores.

Candozo, Freguezia no Arcebifpado de Braga,

tem por Orago S. Martinho Bifpo , o Pároco he Ab-
bade da aprefentaçáo do Bifpo de Conftantina, ren-

de oitenta mil reis : difta de Lisboa feííenta léguas ,

e de Braga três , tem cento e onze vizinhos.

Candozo, Freguezia no Arcebifpado de Braga,

tem por Orago S. Sebaftiáo , o Pároco he Vigário

collado da aprefentaçáo do Commendador de Poia-

res Maltez , tem de côngrua doze mil e feiscentos

reis , e o que rende o pé de altar : difta de Lisboa

feííenta e cinco léguas, e de. Braga vinte e quatro,

tem oitenta e féis vizinhos.

Canedo ( Santa Maria de ) Freguezia no Arcebif-

pado de Braga , o Pároco he Vicário da aprefenta-

çáo do D. Abbade do Morteiro de Pombeiro de Mon-
ges Bentos

5 rende cento e trinta mil reis : difta de

Lisboa feííenta e quatro léguas , e de Braga oito ,

tem duzentos e onze fogos.

Canédo , Freguezia nò Arcebifpado de Braga

,

tem por Ora^o o .Salvador , o Pároco he Vigário col-

lado da aprcíentação do D. Abbade de Refoios de Ba—
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fto da Ordem de S. Bento , tem dez mil reis de côn-

grua 3 e o que rende o pé de altar: difta de Lisboa

fetenta e duas léguas 3 e de Braga doze, tem cento

e feíTenta e hum vizinhos.

Canudo, Freguezia no Bifpado do Porto, tem
por Orago S. Pedro Apoílolo , o Pároco he Reitor

da aprefentaçâo Ordinária 3 rende trezentos e fefíen*

ta mil reis : difta de Lisboa quarenta e nove léguas ,

e do Porto três , tçm quinhentos e vinte e dous mo*
radores.

Canellas , Freguezia no Bifpado do Porto , terri

por Orago S. João Baptifta , o Pároco he Abbade
da aprefentaçâo da Mitra , e Collegiada de Cedofei-

ta 3 em que entra efta com alternativa de quatro me-
zes 3 rende oitocentos mil reis : difta de Lisboa cin-

coenta e huma léguas , e do Porto huma , tem cen*

to e oitenta fogos.

Canellas , Freguezia no Bifpado de Coimbra *
tem por Orago S. Thomé Apoftolo , o Pároco hc
Cura da aprefentaçâo do Reitor de Fermeláo, tem
de côngrua dezoito mil reis,, e o que rende o pé de
altar : difta de Lisboa quarenta e quatro léguas , e de
Coimbra dez , tem duzentos e noventa e cinco fogos.

Canellas 5
Freguezia no Bifpado de Lamego ,

tem por Orago S. Miguel 9 o Pároco hç Cura da apre-

fentaçâo do Padroado Real 3 rende vinte e quatro

mil reis: difta de Lisboa fefíènta léguas 3 e de La-
mego fete 3 tem cincoenta e féis vizinhos.

Canellas, Freguezia no Bifpado do Porto , tetjt

por Ora*o S. Mamede , o Pároco he Reitor da apre*

tentação alternativa do Papa , do Bifpo , e dos Mon-
ges da Ordem de S< Bento de Paço de Souza 3 rende
cento e oitenta mil reis : difta de Lisboa fetfenta lé-

guas 3 e do Porto féis , tem duzentos ç yinte e féis

moradores.

I U Ca-
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Canha, Freguezia no Patriarcado, tem por Ora-

go N. Senhora da Oliveira , o Pároco he Prior da

aprefentaçáo delRei pelo Tribunal da Meza da Con-
fciencia, rende cem mil reis: difta de Lisboa oito lé-

guas , tem quatrocentos vizinhos.

Canha, Freguezia no Arcebifpado de Évora, tem
por Orago Santo Efteváo, o Pároco he Vigário apre-

sentado por EIRei pelo Tribunal da Meza da Con-
fciencia , rende cento e oitenta e cinco alqueires de

trigo, moio e meio de cevada ^ huma arroba de ce-

ra, cento e vinte e huma galinhas y e vinte e hum
mil e quinhentos reis em dinheiro : difta de Lisboa

fete lcguas , e de Évora quatorze , tem duzentos e

três fogos.

Caniçaua, Freguezia no Arcebífpado de Braga,

tem por Orago S. Mamede , o Pároco he Abbade
da aprefentaçáo Ordinária de concurfo

3
rende tre-

zentoá mil reis : difta de Lisboa feííenta léguas , e

de Braga quatro , tem oitenta e fete fogos.

Canidello , Freguezia no Bifpado do Porto , tem
por Orago S. Pedro Apoftolo , o Pároco he Abba-

de da aprefentaçáo alternativa do Papa , e Bifpo ,

rende duzentos mil reis : difta de Lisboa cincoenta

léguas, e do Porco três , tem feííenta moradores.

Canidello , Freguezia no Bifpado do Porto , tem
por Orago Santo André Apoftolo , o Pároco he Cu-
ra da aprefentaçáo do Prior do Mofteiro da Serra de

Cónegos Regrantes de Santo Agoftinho , rende cen-

to e vinte mil reis: difta de Lisboa cincoenta léguas,

e do Porto meia légua y tem cento e cincoenta e féis

moradores.

Cano , Freguezia no Arcebifpado de Évora 3 tem

por Orago N. Senhora da Graça , o Pároco he Prior

da aprefentaçáo delRei pelo Tribunal da Meza da

Çoníciencia , rende trcs moios de trigo , dous de ce-

vada,'
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vada, e vinte mil reis em dinheiro: difta de Lisboa

treze léguas , e de Évora fete , tem cento e oitenta

e três moradores.

Cantanhede , Freguezia no Bifpado de Coim-
bra , tem por Orago S. Pedro Apoflolo, he Cura-

da por dous Párocos com o titulo de Curas , tem
de côngrua cada hum delles fete mil reis em dinhei-

ro, e o eme rende o pé de altar; sáo aprefentados

pelo Cabido da Sé de Coimbra : difla de Lisboa qua-

renta léguas , e de Coimbra fete , tem duzentos c

vinte fogos.

Cantelaens , Freguezia no Arcebifpado de Bra-

ga , tem por Orago Santo Efleváo , o Pároco hc Ah-
bade da aprefentação da Mitra , rende duzentos mil

reis : difta de Lisboa fefíenta e duas léguas , e de

Braga quatro , tem cento e cincoenta e três vizi-

nhos.

Caparica , Freguezia no Patriarcado , tem por

Orago N. Senhora cio Monte , o Pároco he Cura da

aprelentaçio do povo, rende duzentos mil reis: di-

fta de Lisboa huma légua , tem mil cento e noven-

ta e tres moradores.

Caparroza , Freguezia no Bifpado de Vifeu , tem
por Orago S. Miguel, o Pároco hc Vigário da apre-

fentação do Almirante , rende quarenta mil reis : di-

fta de Lisboa quarenta e cinco léguas , e de Vifeu
duas e meia , tem cento e fetenta íogos.

Capella , Freguezia no Bifpado do Porto , tem
por Orago Sam-Iago Apoftolo, o Pároco hc Cura
da aprefentação do Reitor de Lagares , rende cincoen-

ta mil reis: difta de Lisboa cincoenta e cinco léguas >
e do Porto quatro e meia, tem cem vizinhos.

Capella de S. Pedro de Lomar , Freguezia

junto a Braga, tem por Orago S. Pedro Apoftolo,

O Pároco hc Abbade da aprefentação Ordinária ds

COIi-
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íoncurfo 3 rende duzentos mil reis : difta de Lisboa
feflenra léguas y tem cincoenta e três vizinhos.

Capella de Rendufe , Fregnezia no Arcebik
pado de Braga , tem por Orago a Santiílima Trin-
dade , o Pároco he Regular IVÍonge de S. Bento por
aprefentação tríennal do D. Abbade do mefmo Mo-
fteiro de Rendufe , tem He côngrua féis mil reis 3 e

o que rende o pé de altar : difta de Lisboa fetenta

c huma léguas 3 e de Braga légua e meia , tem cen-

to e oitenta e féis moradores.

Capeludos , Freguezia no Arcebifpadp de Bra-

£â, tem por Orago S. João Baptifta^o Pároco he
Vigário collado da aprefentação do Reitor de Penr
falvos 3 rende cem mil reis : difta de Lisboa feiTcn-

ta léguas y e de Braga quinze 3 tem feífenta e hum
moradores.

Capinha 3 Freguezia noBifpado da Guarda 3 tem
por Orago S. Sebaftião 3 o Pároco he Prior da col-

íaçãp Ordinária 3 rende cento c vinte mil reis : di-

{la de Lisboa quarenta e três léguas 3 e da Guarda
fete , tem cento e oitenta fogos.

Caramos 3 Freguezia no Arcebifpado de Braga,

tem por Orago S. Martinho Bifpo 3 o Pároco he Vi-

gário Regular triennal. Cónego Regrante de Santo

Agoftinho 3 aprefentado pelo íeu Prior, rende cin-

coenta mil reis: difta de Lisboa fcílènta léguas, ede
Braga três , tem cento e féis moradores.

Carangúegeira , Freguezia no Bifpado de Lei-

ria , tem por Orago S. Chriftováo , o Pároco he Cu-
ra da aprefentação da Mitra , rende cincoenta mil reis >

difta de Lisboa vinte e quatro léguas 3 e de Leiria

huma e meia 5 tem fetenta e nove fogos.

Carapessos, Freguezia no Arcebifpado de Bra-

ga 3 tem por Orago Sant-Iago, o Pároco he Abbr.*

Às da collação Ordinária 3 rende quinhentos mil reis

;

difta
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!Íla de Lisboa feíTenta léguas , e de Braga três , tem

cento e vinte vizinhos.

Carapinha 3 Freguezia no Bifpado de Coimbra,

tem por Orago o Bom Jefus , o Pároco he Cura da

aprefentação do Prior de S. Martinho da Cortiça,

tem féis mil reis de côngrua 3 e o que rende o pé de

altar: íifta de Lisboa quarenta léguas , e de Coim-
bra féis , tem oitenta e hum Vizinhos.

Carapito, Freguezia no Bifpado de Vifeu, tem
por Orago N. S. da Purificação , o Pároco he Abbade
da apreíentação do Padroado Real , rende trezentos

mil reis : diíla de Lisboa cincoenta e quatro léguas ,

e de Vifeu féis tem cento e vinte e dous moradores.
• Carayellas, Freguezia no Bifpado de Miranda,
tem por Orago S. Braz ,: o Pároco he Cura da apre-

fentação do Reitor de Bornes , rende quarenta mil

reis : difta de Lisboa fetenta e quatro léguas , e de

Miranda treze , tem fetenta e três vizinhos.

Carção
3 Freguezia no Bifpado de Miranda, tem

gor Orago a Santa Cruz , o Pároco he Cura da apre-

fentação de hum Cónego da Sc de Miranda , rende

Jeis mil reis em dinheiro , dous alqueires de trigo

,

dous almudes de vinho ,*e o que rende o pé de al-

tar : difta de Lisboa oitenta léguas , e de Miranda
cinco , tem duzentos e três fogos.

CarçÃozinho , Freguezia no Bifpado de Miran-

da , tem por Orago S. Pedro Apoftolo , o Pareça
he Cura da aprefentação do Abbade de Serapicos j tem
oito miareis de côngrua, e o que rende o pé de al-

tar: difta de Lisboa oitenta léguas, e de Miranda oi-

to, tem quinze fogos.

Cargavellos , Freguezia no Patriarcado , tem por
Orago N. Senhora dos Remédios , o Pároco he Cura
da aprefentação do povo , rende cem mil reis : difta

de Lisboa três léguas , tem fetenta e dous vizinhos.

Car*
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Cardenha 5 Freguezia no A rcebifpado de Braga,'

Item por Orago N. Senhora cia Oliveira, o Pároco
he Vigário da aprefentaçáo do Reitor de Adeganha,
tem oito mil reis de côngrua , e o que rende o pé
de altar

: difta de Lisboa feflênta e féis légua?, e de
Braga vinte e quatro , tem oitenta e três vizinhos,

Cardiellqs, Freguezia no Arcebifpado de Bra-

fa,
tem por Orago Sant-Iago Apoftolo, o Pároco

e Abbade da aprefentaçáo alternativa da Sé Apo-
ílolica , e Mitra , rende cento e vinte mil reis : difta

de Lisboa fetenta léguas $ e de Braga feisj tem oi-

tenta moradores.

Cardigos , Freguezia no Bifpado da Guarda , tem
por Orago N. Senhora da Aííumpção , o Pároco he
Cura da aprefentaçáo do Vigário da Villa de Amên-
doa , tem de côngrua quinze mil reis, e o que ren-

de o pé de altar : difta de Lisboa vinte e oito léguas y

c da Guarda vinte e huma , tem duzentos e dez

fogos.

CaRDOzas , Freguezia no Patriarcado, tem por
Orago S, Miguel , o Pároco he Cura aprefentado

pelo povo, tem de côngrua fere mil reis, e o que
rende o pé de altar: difta de Lisboa féis léguas, tem
oitenta e três vizinhos.

Caria 3 Freguezia no Bifpado de Lamego , tem
por Orágo N. Senhora da Corredoura , o Pároco he

Keitor da collação Ordinária , rende duzentos mil

reis : difta de Lisboa cincoenra e cinco léguas , e de

Lamego cinco , tem vinte e féis moradores.

CarÍa ? Freguezia no Bifpado da Guarda , tem
por Orago N. Senhora da Conceição , o Pároco he

Prior da aprefentaçáo in folidum da Mitra , rende tre-

zentos mil reis : difta de Lisboa quarenta e oito lé-

guas , c da Guarda cinco ^ tem dozentos c oitenta

c féis moradores.

Car-
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Carlão 3 Freguezia no Arccbifpado de Braga,

tem por Orago Santa Águeda , o Pároco he Vigá-

rio collado da aprefenraçáo do Reitor de Alijo , ren-

de cento e cincoenra mil reis : difta de Lisboa fef-

fenta léguas , e de Braga dezoito , tem cento e cin-

coenta vizinhos.

Carmoens, Freguezia no Patriarcado 9 tem por
Orago S. Domingos , o Pároco he Cura da apreíen-

taçáo do Prior de S. Pedro de Torres Vedras , tem
de côngrua féis- mil reis , e o que rende o pé de al-

tar: difta de Lisboa fete léguas , tem cento e qua-

renta e dous vizinhos.

Carnicaens
5
Freguezia no Bifpado de Vifeu y

tem por Orago N. Senhora da Calçada , o Pároco

he Cura da aprefentaçáo do Vigário de Trancozo,
tem de côngrua féis mil e quatrocentos rers , eo que

rende o pé de altar : difta de Lisboa quarenta e huma
léguas

? e de Vifeu nove , tem cento e dez moradores.

Carneiro, Freguezia no Arcebifpado de Braga,

tem por Orago S. Martinho Bifpo , o Pároco he Vi-

gário da aprefentaçáo do Abbade de Villachá, ren-

de cincoenta mil reis : difta de Lisboa feffenta léguas y

e de Braga dez , tem quarenta e quatro fogos.

Carnexíde, Freguezia no Patriarcado , tem por

Orago S. Romão , o Pároco he Vigário da aprefen-

taçáo do Prior de Santa Cruz do Caftello de Lis-

boa
5 rende duzentos e quarenta mil reis : difta de

Lisboa légua e meia 3 tem quatrocentos e cincoenta

e três fogos.

Carntde , Freguezia no Patriarcado , tem por
Orago S. Lourenço , o Pároco he Cura da aprefen-

taçáo do Prior do Convento da Luz da Ordem de
Chrifto, tem de côngrua quinze mil reis, e o que
rende o pé de altar : difta de Lisboa huma légua 5 tem«

duzentos e cincoenta moradores.

Caí>
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Ca rn ota , Freguezia no Patriarcado , tem por

Orago Santa Anna, o Pároco he Curada aprefen-

tação do Prior
5 e Beneficiados de Santo Eílevão de

Alenquer
3 tem dez mil reis de côngrua , e o cjue

rende o pc de altar : difta de Lisboa nove léguas

,

tem duzentos e oito fogos.
• Carquere ( Santa Maria de) Freguezia no Bif-

pado de Lamego 3 o Pároco he Reitor da aprefen-

tação do Padroado Real
? rende quarenta mil reis

:

difta de Lisboa fefíenta léguas , e de Lamego três,

tem duzentos e trinta e três moradores.

Carralcova, Freguezia no Arcebifpado de Bra-

ga , tem por Orago Sant-Iago, o Pároco he Vigá-
rio da aprefentação do Thefoureiro Mor da Colle-

giada de Santo Eíleváo de Valença , rende cincoen-

ta mil reis : difta de Lisboa feííenta léguas , e de

Braga féis e meia, tem noventa e hum vizinhos.

Carrapatas 3 Freguezia no Bifpado de Miran-

da, tem por Orago S. Giraldo, o Pároco he Cu-
ra da aprefentação da Mitra , tem oito mil reis de

côngrua
3 e o querendo o pé de altar: difta de Lis-

boa fetenta léguas , e de Miranda onze 5
tem qua-

renta e dous vizinhos.

Carrapateira > Freguezia no Reino do Algarve,

'

tem por Orago N. Senhora da Conceição , o Páro-

co he Cura da aprefentação da Mitra , tem de ren-

da dous moios de trigo ^ e cincoenta alqueires de ce-

vada: difta de Lisboa trinta e três léguas, e de Fa-

ro , Cidade Capital, quinze, tem cincoenta e três

moradores.

Carrapixana, Freguezia no Bifpado de Coim-

i bra 3 tem por Orago S. Lourenço , o Pároco he Cu-
fct_5 aprefentado dous annos pelo Prior de Linhares,

e hum pelo Reitor de Mefquitella , tem oito ml
reis de côngrua , e o que rende o pé de altar : diftfc

de
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de Lisboa cincoenta e huma léguas , c de Coimbra
dezefeis, tem fetcnta e três vizinhos.

Carrazedo 3 Freguezia no Arcebifpado de Bra-

^a , tem por Orago S. Martinho , o Pároco he Ab-
Eade da aprefentaçáo do Senhor Donatário do Con-
celho de Amares , rende duzentos e cincoenta mil

reis : difta de Lisboa felTènta e oito léguas , e de Bra-

ga huma e meia, tem fetenta moradores.

Carrazedo, Freguezia no Arcebifpado de Bra-

ga, tem por Orago S. Nicolão, o Pároco he Rei-

tor da aprefentaçáo alternativa do Papa , e Bifpo >

rende cento e feííenta mil rejs : difta de Lisboa fef»

fenta e féis léguas , e de Braga dezefete , tem du-

zentos e vinte e féis moradores.

Carrazedo de Anciaens , Freguezia no Arce-

bifpado de Braga , tem por Orago Santa Águeda ,

o Pároco he Vigário da aprefentaçáo do Reitor de
Marzagáo , rende vinte e quatro mil reis : difta de

Lisboa feffenta e quatro ícguas , e de Braga vinte e

duas, tem cincoenta e hum vizinhos.

Carreira, Freguezia no Arcebifpado de Braga 3

tem por Orago S. Miguel , o Pároco he Vigário da

! aprefentaçáo do Cabido da Sé de Braga , rçnde cem
mil reis: difta de Lisboa feííenta léguas, e de Bra-

ga duas , tem cento e vinte e oito fogos.

Carreira , Freguezia no Bifpado do Porto , tem
por Orago Sant-Iago Apoftolo , o Pároco he Cura
da aprefentaçáo do Abbade de S. Chriftovão de Re-*

foios, rende trinta mil reis: difta de Lisboa cincoert-

ta e duas léguas , edo Porto quatro , tem cento ej£

fcis moradores. r

Carreira, Freguezia no Arcebifpado de Braga/
tem por Orago Sant-Iago Apoftolo , o Pároco mm
Abbade da aprefentaçáo da Cala de Bragança

3
ren-

de trezentos mil reis : difta de Lisboa cincoenta e fe-

te
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te léguas, c de Braga três, tem fetenta c féis vizí*

nhos.

Carreiras 3 Freguezia no Arcebifpado de Bra-

ga , tem por Orago Sant-Iago Apoftolo , o Pároco
he Abbade da aprefentaçáo Ordinária deconcurfo Sy-
nodal 5 rende trezentos mil reis : difla de Lisboa fef-

fenta léguas , e de Braga duas y tem fetenta e oito fogos.

Carreiras , Freguezia no Arcebifpado de Bra-

ga , tem por Orago S. Miguel , o Pároco he Abba-
de de concurfo Synodal , rende trezentos e trinta

mil reis: difta de Lisboa feífenta e duas léguas, e de

Braga duas, tem feflènta e hum vizinhos.

Carreiras , Freguezia no Bifpado de Portalegre,

tem por Orago S. Sebaftião , o Pároco he Cura da

aprefentação da Mitra , rende três moios de trigo

:

difta de Lisboa trinta e cinco léguas , e de Portale-

gre huma , tem cento e trinta vizinhos.

Carresso, Freguezia no Arcebifpado de Braga,
tem por Orago N. Senhora da Graça , o Pároco he

Reitor da aprefentaçáo in folidum da Mitra , rende

cento e feífenta mil reis : difta de Lisboa feífenta c

três léguas , e de Braga fere , tem cento e noventa

e fete vizinhos.

Carregoza, Freguezia no Bifpado de Coimbra,
tem por Orago o Salvador , o Pároco he Prior da

aprefentação da Cafa do Infantado , rende fciscentos

mil reis : difta de Lisboa quarenta e .oito léguas , e

de Coimbra treze , tem duzentos e feífenta e cinco

'fogos.

Carregoza 3 Freguezia no Bifpado de Miranda,

tem por Orago N. Senhora da Aííumpçáo , o Páro-

co heCura tia aprefentação do Reitor deDonai, tem
de côngrua féis mil e quinhentos reis , e o que ren-

de o pé de altar: difta de Lisboa oitenta léguas, eí

de Miranda dez 5 tem quarenta moradores.

C*ê-
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Carrazedo 3 Freguezia no Bifpado de Miranda,

tem por Orago Sanca Cecília , o Pároco he Abbade

da aprefentaçáo da Cafa de Bragança , rende quatro-

centos mil reis : difla de Lisboa fetenta e quatro lé-

guas , e de Miranda dez, tem cincdenta vizinhos.

Carrocedo, Freguezia no Bifpado de Miranda,

tem por Orago N. Senhora da Aífumpçáo , o Pá-

roco he Cura da aprefentaçáo da Mitra , tem de côn-

grua féis mil reis ,eo que rende o pé de altar : di-

íía de Lisboa oitenta e huma léguas , e de Miranda

fere, tem trinta e nove vizinhos.

Cartaxo , Freguezia no Patriarcado , tem por

Orago S. João Baptifta , o Pároco he Vigário da apre-

fentaçáo da Commendadeira de Santos, rende trin-

ta mil reis : difla de Lisboa doze léguas , tem qui-

nhentos e cincoenta fogos.

Carva , Freguezia no Arcebifpado de Braga , tem
por Orago S. Sebaftião , o Pároco he Vigário da.

aprefentaçáo do Reitor de S. Miguel de Tres-minas ,
tem de côngrua doze mil e feiscentos reis , e o que

rende o pc de altar : difla de Lisboa feiíenta e féis

leguas , e de Braga dezefeis , tem feíTenta moradores.

Carvalhaes , Freguezia no Bifpado de Vifeu ,

tem por Orago Sant-Iago Apoftolo , o Pároco he

Abbade da aprefentaçáo alternativa de António de

Mello da Cunha e Abreu , da Cidade de Vifeu , c

de Pedro Corrêa de Lacerda , da Cidade de Lame-
go , e da Mifericordia de Vifeu , rende quinhentos

mil reis: difla de Lisboa quarenta e oito leguas, e

de Vifeu quatro , tem duzentos e fetenta e nove fo-

gos.

Carvalhaes, Freguezia no Bifpado de Coimbra,
tem por Orago Sant-Iago Apoitolo , o Pároco he

Prior da aprefentaçáo do Padroado Real , rende qui-

nhentos mil reis : difla de Lisboa trinta e oito lé-

guas,
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guas , cdc Coimbra quatro , tem trezentos e cin-

coenta e quatro fogos.

Carvalhaes de Mirandella , Freguezia no
Bifpado de Miranda , tem por Orago o Eípirito San-

to , o Pároco he Cura confirmado da aprefentação do
Reitor de Mafcarenhas , tem de côngrua dez rml e

quinhentos reis , e o que rende o pe de altar : difta

de Lisboa oitenta e huma léguas , c de Miranda quin-

ze, tem quarenta e cinco fogos.

Carvalhal , Freguezia no Bifpado de Lamego,
tem por Orago NT

. Senhora dos Prazeres , o Páro-

co he Cura da aprefentação do Reitor de Vai de la-

droes , tem féis mil reis de côngrua , e o que rende

o pé de altar : difta de Lisboa leflenta leguas e de

Lamego nove, tem fetenta moradores.

Carvalhal , Freguezia no Arcebifpado de Bra-

ga , tem por Orago S. Paio, o Pároco he Vigário

da aprefentação do D. Prior da Collegiada de Bar-

cellos, rende quarenta mil reis: difta de Lisboa cin-

coenta e cinco leguas, e de Braga três, tem oiten-

ta e quatro fogos.

Ca rvalhal , Freguezia no Bifpado de Vifeu , tem

por Orago S. Sebaftião, o Pároco he Cura da apre*

Tentação do Abbade da Atalaia , tem leis mil e qui-

nhentos reis" de côngrua, e o que rende o pé de al-

tar : difta de Lisboa cincoenta e duas léguas , e de

t
Vifeu quinze , tem cincoenta e oito fogos.

Carvalhal bemfeito , Freguezia no Patriarca-

do, tem por Orago N. Senhora das Mercês, o Pá-

roco he Vigário collado da aprefentação do D. Ab-

bade Geral dè Alcobaça , tem dez mil reis de côn-

grua , e o que rende o pé de altar : difta de Lisboa

dezoito léguas , tem cento e trinta e quatro vizinhos.

Carvalhal mkao , Freguezia no Bifpado da Guar-

da , tem por Orago Sant-Iago , o Pároco he Cu-
ra
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ra da aprefentação do Thefoureiro Mor da Sé da

Guarda , tem de côngrua féis mil reis , e o que ren-

de o pé de altar : diiia de Lisboa cincoenta léguas ,

e da Guarda três , tem cincoenta e quatro fogos.

Carvalhal de Óbidos, Freguezia no Patriar-

cado , tem por Orago S. Pedro Apoftolo , o Páro-

co he Vigário collado da aprefentação dos Principaes

da Santa Igreja Patriarcal de Lisboa , e dos Benefi-

ciados de Santa Maria de Óbidos fimultaneamente ,

rende vinte e quatro mil reis : difta de Lisboa doze

léguas 5 tem fetenta e hum moradores.

Carvalhal redondo, Freguezia noBifpado de

Vifeu , tem por Orago S. João Evangelifta , o Pá-

roco he Cura da aprefentação alternativa do Abba-
de de Canas , e do Abbade de Santar , tem de côn-

grua féis mil reis , e o que rende o pé de altar : di-

fta de Lisboa quarenta léguas , e de Vifeu duas fc

meia
3 tem cento e dezefete vizinhos.

Carvalhal de Vermilhas, Freguezia noBif-
pado de Vifeu , tem por Orago S. Simão Àpoflo-

lo 5 o Pároco he Cura da aprefentação do Vigário

de Cambra 5 tem oito mil reis de côngrua, e o que
rende o pé de altar : difta de Lisboa quarenta e oi-

to léguas , e de Vifeu três , tem feííenta e cinco fogos.

Carvalhas , Freguezia no Arcebifpado de Bra-

fa,
tem por Orago "S. Martinho Bifpo, o Pároco

e Vigário collado da aprefentação do Reitor de Rio
covo, rende quarenta mil reis: difta de Lisboa feí-

íenta léguas, e de Braga três , tem feííenta e hum
vizinhos.

Carvalheira, Freguezia no Arcebifpado de Bra-

ga , tem por Orago S. Paio , o Pároco he Abbade
da aprefentação da Mitra , rende hum conto de reis

:

difta de Lisboa ieiíerua e quatro léguas , e de Braga

cinco > tem dezefete vizinhos.

Ca»*
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Carvalho 3 Freguezia no Arcebifpado de Braga,

•tem por Orago S. Miguel , o Pároco he Abbadé da

aprefentaçáo alternativa do Papa, e Arcebiípo 3 ren*

de fetecentos mil reis : difta de Lisboa fcíTenta e hu-

ma léguas , e de Braga fete e meia , tem oitenta e

oito fogos.

Carvalho , Freguezia no Bifpado de Coimbra ,

tem por Orago N. Senhora da Conceição , o Páro-

co he Prior da aprefentaçáo do Conde de Oeiras,

rende duzentos mil reis : difta de Lisboa trinta e oi-

to léguas j e de Coimbra quatro , tem duzentos e

vinte e quatro vizinhos.

CARVALHp degas, Freguezia no Arcebifpado dè

Braga , tem por Orago Santa Catharina Virgem 5 e

Martyr
5

o* Pároco he Vigário da aprefentaçáo do
Abbade de yillarinho da Caftanheira , rende trinta

mil reis ; difta de Lisboa felTcnta e cinco léguas , e

de Braga vinte e quatro, tem quarenta e cinco fo-

gos.

Carvalho de Rei , Freguezia no Arcebifpado

de Braga , tem por Orago S. Martinho Bifpo , o
Pároco he Vigário collado da aprefentaçáo do Rei-

tor de Gundar 3 rende cincoenta mil reis : difta de

Lisboa felTenta e duas léguas , e de Braga nove , tem
cincoenta e dous vizinhos.

Carvalhoza , Freguezia no Arcebifpado de Bra-

ga, tem por Orago Sant-Iago 3 o Pároco he Vigá-

rio da aprefentaçáo do Prior do Mofteiro de Santa

Maria de Landim de Cónegos Regrantes de Santo

Agoftinho, tem de côngrua doze mil reis 5 e o que

rende o pé de altar : difta de Lisboa felfènta léguas ,

e de Bra-a cinco, tem duzentos e qqinze fo-os.

J
Carvalhoza, Freguezia no Arcebifpado de Bra-

ga, tem por Orago S. Romão 3
o Pároco he Vigá-

rio da aprefentaçáo dos Religiofos de S. Domingos
de
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ele Amarante , rende feííenta mil reis : difta de Lis-

boa feiTenta léguas , e de Braga oito , tem fetenta e

féis vizinhos.

Carviçaes , Freguezia no Arcebifpado de Braga ,

tem por Orago N. Senhora da Aífumpçáo , o Pá-

roco he Abbadc da aprefentaçáo do Padroado Real ,

rende cem mil reis": difta de Lisboa feiTenta e oito

léguas 3 e de Braga trinta, tem duzentos e feííenta

fogos.

Carvide, Freguezia no Bifpado de Leiria, tem
por Orago S. Lourenço, o Pároco he Cura da apre-

fentaçáo da Mitra
5
rende cento e quarenta mil reis

:

difta de Lisboa vinte e cinco léguas , e de Leiria

duas e meia, tem duzentos e oitenta e dous mora-

dores.

Carvoeira , Freguezia no Patriarcado, tem por

Orago N. Senhora da Luz, o Pároco he Prior da

aprefentaçáo do Prior de S. Pedro de Torres Ve-
dras , rende trezentos mil reis : difta de Lisboa fe-

te léguas , tem vinte e quatro vizinhos.

Carvoeira
5
Freguezia noGrão Priorado do Cra-

to , tem por Orago S. Joáo Baptifta , o Pároco he
Reitor Cura da aprefentaçáo do Gráo Prior, rende

cem alqueires de trigo , hum cântaro de azeite , dez
almudes de vinho

?
e quatro mil e trezentos reis em

dinheiro : difta de Lisboa vinte e nove léguas , e do
Crato féis , tem cento e fetenta e oito fogos.

Carvoeira ( Santa Maria de) Freguezia no Ar-
cebifpado de Braga , tem por Orago N. Senhora da

AíTurapção
3 o Pároco he Vigário Regular tricnnal

Monge Bencdi&ino da aprefentaçáo do D. Abbade
do Mofteiro de Carvoeiro , rende cincoenta mil reis ;

difta de Lisboa feiTenta e três léguas ,e de Braga qua-
tro, tem cento e cincoenta e hum vizinhos.

Cascaes, no Patriarcado, tem duas Freguezias,

fart. L K hu-
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huma tem por Orago N. Senhora da Aííumpção
,

o Pároco he Reitor da aprefentação da Mitra , tem
de côngrua vinte mil reis 5 e o que rende o pé de
altar: difta de Lisboa cinco léguas, tem quinhentos
e trinta e féis moradores.

A fegunda Freguezia dedicada â Refurrci-
çáo de Chrifto , tem Cura da aprefentação da Mi-
tra , tem de côngrua vinte e cinco mil reis , fora o
pé de altar , tem duzentos e cincoenta fogos.

Cássia ? Freguezia noBifpado de Coimbra , tem
por Orago S. Julião, o Pároco he Vigário da apre-

fentação da Madre Abbadeça de Lorvão, rende tre-

zentos mil reis : difta de Lisboa quarenta e nove lé-

guas , e de Coimbra nove , teni cento e trinta e nove
vizinhos.

Cassurraens, Freguezia no Bifpado de Vifeu,
tem por Orago Sant-Iago Apoftolo , o Pároco he Ab-
bade da aprefentação do Senhor de Belmonte, ren-

de fetecentos mil reis : difta de Lisboa cincoenta lé-

guas , e de Vileu três , tem trezentos e nove fogos.

Castainço , Freguezia no Bifpado de Lamego,
tem por Orago S. Sebaftiáo , o Pároco he Cura da
aprefentação do Abbade do Salvador de Penedono

,

rende trinta mil reis: difta de Lisboa feífenta léguas

,

e de Lamego féis , tem cem vizinhos.

Castanheira , Freguezia no Bifpado da Guar-
da , tem por Orago N. Senhora da Conceição, o
Pároco he Prior da aprefentação do Duque de La-

fões , rende trezentos e cincoenta mil reis : difta de
Lisboa cincoenta e quatro léguas, e da Guarda três y

tem cento e treze vizinhos.

Castanheira, Freguezia no Bifpado de Coim-
bra , tem por Orago S. Domingos , o Pároco he
Cura da aprefentação do Cabido da Sé de Coimbra,

rende oitenta mil reis ; difta dç kisbqâ trinta lé-

guas,
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guas , e de Coimbra féis , tem trezentos e feífenta

e quatro fogos.

Castanheira , Freguezia no Patriarcado , tem
por Orago S. Bartholomeu Apqftolo, o Pároco he

Prior da aprefentação da Cafa do Infantado, rende

quatrocentos mil reis: difta de Lisboa oito léguas

,

tem trezentos e oitenta e nove fogos.

Castanheira 3 Freguezia no Bifpado de Vifeu,

tem por Orago N. Senhora da Graça , o Pároco he

Cura da aprefentação do Vigário de Santa Marinha

de Moreira
3 tem de côngrua oito mil reis, e o que

rende o pé de altar : difta de Lisboa fetlênta léguas ,

e de Viíeu nove, tem fetenta e hum vizinhos.

Castanheira 3 Freguezia no Arcebifpado de Bra-

ga, tem por Orago S. Pedro Apoftolo, o Pároco

he Abbade da aprefentação do Vifcondc de Villa-

nova de Cerveira , rende trezentos mil reis : difta de

Lisboa feíTenta e quatro léguas , e de Braga oito , tem
cento e quarenta fogos.

Castanheira de Penas roías , Freguezia no
Bifpado de Miranda, tem por Orago Santo André
Apoftolo , o Pároco he Cura da aprelentaçãa do Pa-

droado Real , tem oito mil reis de côngrua , eo
que rende o pé de altar : difta de Lisboa fetenta e

huma léguas , e de Miranda cinco , tem trinta e qua-

tro vizinhos.

Castanheira de Vouga, Freguezia no Bifpa-

do de Coimbra , tem por Orago S. Mamede , o Pá-

roco he Prior da aprefentação da Cafa do Infanta-

do , rende quatrocentos e oitenta mil reis : difta de
Lisboa quarenta léguas , c de Coimbra fete , tem cin-

coenta e oito fogos.

Castanheiro , Freguezia no Arcebifpado de Bra-

ga , tem por Orago S. Braz , o Pároco he Vigário

da aprefentação do Reitor de S. Miguel de Linha-

K ii res-,



146 CA
res, tem de côngrua oito mil e feiscentos reis, eo
que rende o pé de altar: difla de Lisboa feffenta lé-

guas , e de Braga vinte , tem cento e trinta e qua-
tro fogos.

Castedo , Freguezia no Arcebifpado de Braga ,

tem por Orago S. Miguel, o Pároco he Vigário da
apreíentação do Àbbade de Villarinho da Caftanhei-

ra, tem de côngrua treze mil e feiscentos reis, eo
que rende o, pé de altar : difta de Lisboa feffenta e

féis léguas, e de Braga vinte e cinco, tem cento e

trinta e féis moradores. •

Castedo , Freguezia no. Arcebifpado de Braga
,

tem por Orago S. Joáo Baptifta, o Pároco he Vi-
gário collado da 'aprefentaçáo do Reitor de Alijo ,

tem de côngrua quatorze mil reis , e o que rende o
pé de altar : difta de Lisboa feffenta léguas , e de

Braga vinte, tem cento e quatro vizinhos.

Casteiçao, Freguezia no Bifpado de Lamego,
tem por Orago N. Senhora da Affumuçáo , o Pá-

roco he Abbade da aprefentaçáo do Padroado Real,
rende duzentos e cincoenta mil reis : difta de Lis-

boa feffenta léguas , e de Lamego dez , tem noven-

ta e oito fogos.

CastelÃos , Freguezia no Bifpado de Coimbra

,

tem por Orago S. Pedro Apoftolo, o Pároco he Vi-

gário da aprefentaçáo do Cabido da Sé de Coimbra,

rende duzentos mil reis : difta de Lisboa quarenta e

oito léguas , e de Coimbra doze , tem quatrocentos

e cincoenta fogos.

CastelSos, Freguezia no Bifpado deVifeu, tem
por Orago o Salvador , o Pároco he Vigário da apre-

fentaçáo do Padroado Real, rende quarenta mil reis

:

difta de Lisboa quarenta e duas léguas , e de Vifeu

quatro , tem trezentos e feffenta e féis vizinhos.

CastelSos, Freguezia ng BifpadQ de Miranda,

Í5»
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tem por OragO N. Senhora da AíTumpçáo', o Pá-

roco he Cura da aprefentação do Reitor de Mace-

do dos Cavalleiros , tem íeis mil reis de côngrua,

e o que rende o pé de altar : difta de Lisboa oitenta

léguas 3 e de Miranda nove 3 tem noventa moradores.

CastelSos , Freguezia no Arccbifpado dê Bra-

ga 3 tem por Orago S. João Baprifta 3 o Pároco he

Vigário collado da aprefentação da Mitra 3 rende qua-

renta mil reis : difta de Lisboa feíTenta e duas léguas,

e de Braga treS, tem feíTenta e quatro fogos.

CastelÃos 3 Freguezia no Arcebifpado de Bra-

ga 5
tem por Orago Sant-Iago 3 o Pároco he Vigá-

rio da aprefentação do Prior do Mofteiro de S. Vi-

cente de Lisboa 3 rende cincoenta mil reis : difta de

Lisboa feíTenta léguas 3 e de Braga três 3 tem oiten-

ta moradores.

CastelÃos de Cepeda 3 Freguezia no Bifpado

do Porto 3 tem por Orago o Salvador 3 o Pároco he

Abbade da aprefentação da Sc Apoftolica
3 com re-

ferva de quatro mczes do Mofteiro Benediílino de

Paço de Souza
5

rende quatrocentos mil reis: difta

de Lisboa feíTenta léguas 3 e do Porto cinco 3 tem
cento e trinta e féis moradores.

CastelÃos de Recesinhos, Freguezia no Bif-

pado do Porto 3 tem por Orago o Salvador 3 o Pá-

roco he Abbade da aprefentação do Conde de Óbi-
dos y rende trezentos mil reis : difta de Lisboa fe-

tenta e fete léguas 3 e do Porto oito 3 tem cento e

quinze vizinhos. /

Castelejo 3 Freguezia no Bifpado da Guarda 3

tem por Orago N. Senhora da Silva 3 o Pároco he

Vigário apreíentado por EIRei pelo Tribunal da Me-
za da Confciencia, rende oitenta mil reis: difta de
Lisboa quarenta léguas 3 e de Miranda nove 3 tem
ccntQ e oitenta e dous vizinhos.

Cas-
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Casteleiro ? Freguezia no Bifpado da Guarda,
tem por Orago o Salvador , o Pároco he Cura da
aprefentaçáo do Vigário da Sortelha , tem vinte mil
reis de côngrua y e o que rende o pé de altar : di-

fia de Lisboa quarenta e três léguas , e de Miranda
féis , tem cincoenta e dous vizinhos.

.

Castello , Freguezia no Priorado do Crato
y tem

por Orago o Efpirito Santo ., o Pároco he Cura da
aprefentaçáo do Grão Prior D rende dous moios de

trigo 5 vinte almudes de vinho cru ^ e dous mil reis

em dinheiro : difla de Lisboa vinte e oito léguas y

e do Crato doze , tem cento e noventa fogos.

Castello , Freguezia no Bifpado de Lamego 3

tem por Orago N. Senhora da Conceição , o Páro-

co he Vigário da aprefentaçáo do D. Abbade do Mo-
íleiro de Salzcdas da Ordem de S. Bernardo , ren-

de oitenta mil reis : difta de Lisboa cincoenta e quatro

léguas , e de Lamego três D tem cento e vinte vizinhos.

Castello, Freguezia no Arçebifpado de Braga,

tem por Orago S. Thomé Apoftolo , o Pároco he

Vigário collado da aprefentaçáo do Reitor de Mou-
cos , rende oitenta mil reis: difta de Lisboa fcfíèn-

ta e féis léguas , e de Braga quatorze , tem duzen-

tos moradores.

Castello 5 Freguezia no Arçebifpado de Braga,

tem por Orago S.Pedro ad Vincula, o Pároco he

Cura da apreíentacão do Reitor de Alfandega da Fé,
tem féis mil reis de côngrua , e o que rende o pé
de altar : difta de Lisboa feííenta léguas ^ e de Bra-

ga vinte e cinco , tem dezefete vizinhos.

Castello bom , Freguezia no Bifpado de Lame-
go , tem por Orago N. Senhora da Aííumpção , o
Pároco he Vigário da aprefentaçáo da Mitra, rende

quarenta mil reis : difta de Lisboa feífenta léguas , e

de Lamego dezoito , tem noventa e féis vizinhos.

Cas-
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Castello branco 3 noBifpado da Guarda 3 tém

duas FregueziaSj Santa Maria 5 o Pároco he Vigá-

rio aprefentado por EIRei pelo Tribunal da Meza
da Confciencia 3

rende quarenta mil reis : difta de

Lisboa trinta e cinco léguas y e da Guarda quatorze y

tem fetenta e quatro fogos.

• S. Miguel , o Pároco he Vigário da mef-

ma aprefentaçáo , e do mefmo rendimento ^ tem feis-

centos e vinte fogos.

Castello branco , Freguezia no Arcebifpado de

Braga , tem por Orago N. Senhora da Aífumpçáo ?

o Pároco he Abbade da aprefentaçáo do Padroado

Real 5
rende quatrocentos mil reis : difta de Lisboa

feííenta e cinco léguas , e de Braga trinta ^ tem cem
vizinhos.

Castello melhor 5 Freguezia noBifpado de La-

mego y tem por Orago o Ei pirito Santo 5 o Pároco

he Cura confirmado da aprefentaçáo do Reitor de

Almendra , rende fetenta mil reis : difta de Lisboa

feííenta léguas 5 e de Lamego treze D tem oitenta e

nove fogos.

Castello mendo 3 no Bifpado de Vifeu y tem
três Freguezias 3 Santa Maria do Caftello ^ o Páro-

co he Cura da aprefentaçáo do Abbade de Moreira 5

tem de côngrua féis mil reis 5 e o que rende o pé de

altar : difta de Lisboa feííenta léguas ^ e de Vifeu

quinze 3 tem quarenta e dous vizinhos.

S« Vicente y o Pároco he Cura da aprefen-

taçáo do Reitor do Monte de Pêro bolço ? tem féis

mil reis de côngrua 5 e o que rende o pé de altar

,

tem trinta e dous moradores

S. Pedro Apoftolo , o Pároco he Cura da

aprefentaçáo do Abbade de Mefquitella , tem féis mil
reis de côngrua y e o que rende o pé de altar 5 tem
vinte e féis moradores.

Cas-
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Castello de Neiva , Freguezia no Arcebífpa-

*do de Braga ? tem por Orago Sant-Xago, o Pároco
heAbbade da aprefentaçáo Ordinária da Mitra, ren-

de hum conto de reis : difta de Lisboa. feíTenta lé-

guas , e de Braga féis, tem cento e feíTenta e nove
ÍOgOS.

Castello novo , Freguezia no Bifpado da Guar-

da y tem por Orago N. Senhora da Graça ., o Pá-

roco he Vigário da aprefentaçáo delRei pelo Tribu-

nal da Meza da Confciencia 5 rende quarenta mil reis :

difta de Lisboa quarenta e duas léguas 5
e da Guar-

da dez y tem cento e fetenta fogos.

Castello fete Penalva 3 Freguezia no Bifpado

de Vifeu 3 tem Vor Orago S. Pedro Apoftolo , o
Pároco he Abbade da aprefentaçáo do Marquez de

Cafcaes^ rende htam conto de reis : difta de Lisboa

cincoenta e dua£ léguas 5 e de Vifeu quatro 3 tem
nove fogos.

Castello Rodrígo, Freguezia no Bifpado de

Lamego 5 tem por Orago N. Senhora do Reclama-

do^ por corrupção da palavra de Roqueamador , o

Pároco he Reitor da aprefentaçáo da Mitra > rende

3uarenta mil reis: difta de Lisboa feíTenta léguas y e

e Lamego quinze 5 tem feíTenta e quatro fogos.

Castello de Vide 3 Freguezia nb Bifpado de

Elvas ? tem por Orago N. Senhora da Annunciaçáo,

o Pároco he Prior aprefentado por EIRei pelo Tri-

bunal da Meza da Confciencia 5 tem de renda três

moios de trigo 5
dous de cevada 5 e vinte mil reis

em dinheiro : difta de Lisboa vinte e fete léguas 5 e

de Elvas feis 5 tem trezentos e quinze fogos.

Castello de Vide 5 no Bifpado de Portalegre ,

tem três Freguezias, Santa Maria 3 ou N. Senho-

ra da Deveza
5 o Pároco he Vigário da aprefenta-

çáo do Padroado Real , rende cincoenta mil reis;
*

difta
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difta de Lisboa trinta e quatro léguas , e de Porta-

legre duas , tem cento e dez moradores.
- Sant-Iago 3 o Pároco he Prior da aprefen-

tação do Padroado Real 3 rende cento e cincoenta

mil reis , tem duzentos e quarenta e fete fogos.

S. João Baptifta 3 o Pároco he Prior da apre-

fentaçáo do Gráo Prior do Crato 3 rende duzentos

mil reis , tem quatrocentos e oitenta e féis vizinhos.

Castrellos, Freguezia no Bifpado de Miranda,

tem por Orago S. João Baptifta
3
o Pároco he Cu-

ra confirmado da aprefentaçáo do Reitor de Quin-

tella de Vinhaes, tem oiço mil reis de côngrua, c

o que rende o pé de altar : difta de Lisboa oitenta

léguas , e de Miranda dez , tem quarenta e dous vi-

zinhos.

Castello vtegas , Freguezia no Bifpado de Co-
imbra 3 tem por Orago Santo Efteváo , o Pároco he
Prior da aprefentaçáo do Padroado Real, rende tre-

zentos mil reis : difta de Lisboa trinta e buma lé-

guas 3 e de Coimbra huma , tem cento e feíTenta e

oito fogos.

Castrodatre, Freguezia no Bifpado de Lame-
go , tem por Orago S. Pedro Apoftolo, o Pároco

he Abbade da aprefentaçáo da Cafa do Infantado
,

rende hum conto e trezentos mil reis: difta de Lis-

boa cincoenta léguas 3 ede Lamego quatro , tem oi-

tenta moradores.

Castro de avelans , Freguezia no Bifpado de

Miranda , tem por Orago S. Bento , o Pároco he

Reitor da aprefentaçáo do Cabido da Sé de Miran-

da, rende q* arenta mil reis: difta de Lisboa oiten-

ta e fete léguas , e de Miranda dez, tem quinze fo-

gos.

Castro laroreiro, Freguezia no Arcebifpado

de Braga , tem por Orago N. Senhora da Vifita*

çáo,
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ção , o Pároco he Reitor da aprefentação da Cafa

de Bragança j rende feiscentos e cincoenta mil reis:

difta de Lisboa fetenta e duas léguas , e de Braga do-

ze , tem quatrocentos e noventa e dous vizinhos.

Castromarim, Freguezia no Reino do Algarve,
tem por Orago Sant-Iago , o Pároco he Prior da apre-

fentação de ElRei pelo Tribunal da Meza da Con-
fciencia, rende cento e quarenta e quatro alqueires

de trigo , cento e oitenta de centeio, e oito mil reis

em dinheiro: difta de Lisboa quarenta léguas , e de

Faro , Cidade Capital , nove , tem quinhentos e vin-

te e três moradores.

Castroroupal , Freguezia no Bifpado de Mi-
randa 3 tem por Orago N. Senhora da AfTumpção,
o Pároco he Cura da aprefentação do Abbade de Vi-
nhaes , rende trinta mil reis : difta de Lisboa oiten-

ta léguas , e de Miranda oito , tem trinta e feis mo-
radores.

Cástro-verde , Freguezia no Arcebifpado de

Évora, tem por Orago N. Senhora da Conceição,

o Pároco he Prior da aprefentação delRei pelo Tri-

bunal da Meza da Confciencia, rende cento e qua-

renta alqueires de trigo , cento e vinte de cevada , e

vinte mil reis em dinheiro : difta de Lisboa vinte e

cinco léguas , e de Évora dezefeis , tem duzentos e

dezefeis moradores.

Castro-vicente
5
Freguezia no Arcebifpado de

Braga , tem por Orago S. Vicente Martyr, o Pá-

roco he Abbade da aprefentação do Padroado Real,

rende quatrocentos mil reis : difta de Lisboa feífen-

ta e oito léguas , e de Braga vinte e feis , tem no-

venta e feis vizinhos.

Santa Catharina , Freguezia no Patriarcado,

tem por Orago a mefma Santa, o Pároco he Cura

da aprefentação do povo , rende duzentos e cincoen*

w
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1 mil reis: difta de Lisboa dezefeis léguas , tem cen-

to e quarenta e três vizinhos.

Cativelhos , Freguezia no Bifpado de Coimbra
,

tem por Orago S. Sebaftião , o Pároco he Cura an-

nual da aprefentação do Prior de Villa-nova do Ca-

zal , rende feííenta mil reis : difta de Lisboa quaren-

ta e nove léguas , e de Coimbra quatorze , tem cen-

to e treze vizinhos.

Cavadoude, Freguezia no Bifpado da Guarda ^

tem por Orago N. Senhora daAíTumpção, o Páro-

co he Prior da aprefentação do Senhor de Carapito ,

rende cento e vinte mil reis : difta de Lisboa cincoen-

ta e cinco léguas , e da Guarda huma , tem cento

e cinco vizinhos.

Cavalões 3 Freguezia no Arcebifpado de Braga y

tem por Orago S. Martinho Bifpo, o Pároco he Ab-
bade da aprefentação infúliâum da Mitra, rende qua-

trocentos mil reis : difta de Lisboa cincoenta e três

lcguas j ede Braga três , tem noventa e oito fogos.

Cavernaens , Freguezia no Bifpado de Vi leu ,

tem por Orago Santo líldoro Bifpo, o Pároco he
Abbade da aprefentação Ordinária deccncurfo, ren-

de trezentos mil reis : difta de Lisboa cincoenta lé-

guas , e de Vifeu légua e meia , tem cento e oiten-

ta fo^os.

Ca vez 5 Freguezia no Arcebifpado de Braga , tem
por Orago S. Joáo Baptifta , o Pároco he Vigário
da apreientação do D. Abbade Benedidino do Mo-
fteiro de Pombeiro , rende cento e cincoenta mil reis

:

difta de Lisboa feííenta e cinco léguas , e de Braga
nove , tem cento e trinta e féis moradores.

Caza-bramca , Freguezia no Arcebifpado de Évo-
ra, tem por Orago N. Senhora da Graça, o Páro-
co he Capelláo Curado da aprefentação delRei pelo

Tribunal daMeza da Confciencia, rende dous mo-
ios
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íos de trigo , moio e meio de cevada , e quinze mil
reis em dinheiro : difta de Lisboa vinte e huma lé-

guas , e de Évora fete, tem cento e feíTenta e oito

fogos. '

Cazaes , Freguezia no Bifpado do Porto , tem
por Orago S. Paio , o Pároco he Abbade da apre-

fentaçáo alternativa do Papa, eBifpo, rende trezen-

tos mil reis: difta de Lisboa cincoenta e cinco léguas,

c do Porto féis , tem cento e três moradores.

Cazaes da Soanda , Freguezia na Prelazia de

Thomar , tem por Orago N. Senhora do Reclama*
dor , o Pároco he Vigário collado aprefentado por

EIRei pelo Tribunal da Meza da Confciencia , ren-

de dous moios de trigo , hum de cevada ,. vinte e

cinco almudes de vinho , féis alqueires de azeite me-
nos meia canada , e vinte mil reis em dinheiro : di-

fta de Lisboa vinte e três léguas, e de Thomar hu-

ma , tem trezentos e fetenta fogos.

Cazal-cinza, Freguezia no Bifpado da Guarda,

tem por Orago N. Senhora da Conceição , o Páro-

co he Vigário da aprefentaçáo do Balío de Malta,

rende oitenta mil reis : difta de Lisboa cincoenta e

cinco léguas , e da Guarda légua e meia , tem cen-

to e cincoenta vizinhos.

Cazal comea, Freguezia no Bifpado de Coim-

bra , tem por Orago S. Martinho Bifpo , o Pároco

lie Prior da aprefentaçáo da Mitra, rende duzentos

mil reis : difta de Libboa trinta e fetc léguas , e de

Coimbra três , tem fetenta e fe:e fogos.

Cazal de Ermijo , Freguezia no Bifpado de Co-

imbra , tem por Orago Santo António , o Pároco

he Cura annual da aprefentaçáo do Prior da Lou-

zã , rende quarenta mil reis : difta de Lisboa trinta

e quatro léguas , e de Coimbra três , tem quarenta

e fete fogos.

Ca-
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Cazal de Loivos , Freguezia no Arcebifpado

de Braga 3 tem por Orago S. Bartholomeu Apofto-

lo , o Pároco he Vigário da aprefentação do Abba-

de de Goivães 3 rende quarenta mil reis : difta de Lis-

boa IcíTenta léguas 5
e de Braga dezefeis y tem feten-

ta e féis vizinhos.

Cazal vasco, Freguezia no Bifpado de Vifeu,

tem por Orago Santo António , o Pároco he Cura

da aprefentação do Vigário de Algodres , tem féis mil

e quinhentos reis de côngrua , eo que rende o pé de

altar: difta de Lisboa cincoenta léguas 3 e deVifeu

cinco 3 tem cincoenta e nove fogos.

CazaSj Freguezia no Bifpado de Miranda 3 tem
por Orago 'Santa Marinha 3 o Pároco he Cura da

aprefentação do Abbade de Monforte de Rio livre 9

tem oito mil reis de côngrua
3 e o que rende o pé

de altar : difta de Lisboa oitenta léguas , e de Mi-
randa vinte

3
tem quarenta e fere fogos.

Cazas do Rei , Freguezia no Bifpado da Guarda,
tem por Orago S. Marcos Euangelifta , o Pároco he

Cura • da aprefentação alternativa dos Priores de S.

Martinho , e de Santa Maria de Celorico 5 tem féis

mil reis de côngrua
4 e o que rende o pé de altar

:

difta de Lisboa cincoenta léguas 3 e da Guarda três y

tem trinta e oito vizinhos.

Cazegas, Freguezia no Bifpado da Guarda, tem
por Orago S. Pedro ad Vincula , o Pároco he Cu-
ra da aprefentação do Vigário de Caftelejo, tem dez
mil reis de côngrua , e o que rende o pé de altar

:

difta de Lisboa quarenta e huma léguas 3 e da Guar-
da dez ^ tem cento e oitenta e cinco fogos.

Cazevel, Freguezia no Arcebifpado de Évora,
tem por Orago S. João Baptifta , o Pároco he Prior
da aprefentação delRei pelo Tribunal da Meza da
Cgnfciencia, rende três moios de trigo, cento e vin-

te
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te alqueires de cevada , e vinte mil reis em dinhei-
ro : difta de Lisboa vinte e quatro léguas , e de Évo-
ra dezeíeiSj tem cento e treze vizinhos.

Cazevel 3 Freguezia no Patriarcado
3 tem por

Orago N. Senhora da Aííumpção, o Pároco he Vi-
gario da aprefentação deíRei pelo Tribunal da Me-
za da Confciencia, rende quarenta mil reis : difta

de Lisboa dezefete léguas
5 tem feiscentos e feífenta

e dous moradores.

CE
Cea , Freguezia no Bifpado de Coimbra

3 tem
por Orago N. Senhora daAífumpção, o Pároco he
Reitor da aprefentação do Padroado Real 3 rende cen-

to e cincoenta mil reis : difta de Lisboa quarenta e

oito léguas , e de Coimbra treze , tem trezentos e

vinte e nove vizinhos.
*

Çedaens ? Freguezia no Bifpado de Miranda 3 tem
por Orago Santo Ildefonfo , o Pároco he Cura da

aprefentação do Reitor de N. Senhora da Encarna-

ção de Mirandella 3 tem de côngrua oito mil reis ,

e o que rende o pé de altar : difta de Lisboa oiten-

ta léguas , e de Miranda cinco , tem noventa e três

vizinhos.

Cedainhos, Freguezia no Bifpado de Miranda,

tem por Orago S. Cyriaco 3 o Pároco he Cura da

aprefentação do Reitor de Bornes 5 tem féis mil reis

de côngrua , e o que rende o pé de altar: difta de

Lisboa oitenta léguas , e de Miranda doze , tem vin-

te fogos.

Cedofeita ^ Freguezia extra muros da Cidade do

Porto , tem por Orago S. Martinho Bifpo 3 o Páro-

co he Prior da aprefentação infolidum do Papa, ren-

de cinco mil cruzados : difta de Lisboa cincoenta c

duas léguas, tem quinhentos e cinco fogos.

Cei-
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CeiRA , Freguezia no Bifpado de Coimbra , tem

por Orago N. Senhora da AlTumpçáo, o Pároco he

Prior da aprefentaçáo do Padroado Real , e das Rc-
ligiofas de Santa Anna junto a Coimbra com alter-

nativa , rende quatrocentos mil reis : difta de Lisboa

trinta e quatro leguas , e de Coimbra huma légua y

tem trezentos e fetenca fogos.

Ceissa, Freguezia no Bifpado de Leiria, tem por

Orago N. Senhora da Purificação , o Pároco he Cu-
ra da aprefentaçáo do povo , rende cento e dez mil

reis : difta de Lisboa vinte e duas leguas , e de Lei-

ria cinco , tem quinhentos e quatorze fogos.

Ceivaens , Freguezia no Árcebifpado de Braga y

tem por Orago o Salvador , o Pároco he Reitor da

aprefentaçáo da Cafa de Bragança , rende cem mil
reis: difta de Lisboa fetenta e duas leguas, e de Bra-

ga dez , tem cento e feíTenta fogos.

Cf.lla, Freguezia no Árcebifpado de Braga , tem
por Orago N. Senhora das Neves , o Pároco he Vi-
gário da aprefentaçáo do Reitor de Nogueira, tem
de côngrua treze mil e quinhentos reis ,eo que ren-

de o pé de altar : difta de Lisboa fetenta e cinco le-

guas , e de Braga quinze , tem trinta e, oito vizinhos.

Cella , Freguezia no Patriarcado , tem por Ora-
go Santo André Apoftolo , o Pároco he Vigário col-

lado da aprefentaçáo do D. Abbade Geral de Alco-
baça, rende duzentos mil reis : difta de Lisboa de-

zoito leguas , tem cento e trinta fogos.

Ci-llas, Freguezia no Bifpado de Miranda , tem
gor Orago S. Genefio , o Pároco he Abbade da apre-

fentaçáo do Cabido da Sé de Miranda , rende tre-

zentos mil reis : difta de Lisboa oitenta leguas , e de

Miranda dez , tem quarenta e dous vizinhos.

Celeiros , Freguezia no Árcebifpado de Braga,
tem por Orago S. Pedro Apoftolo, o Pároco he Rei-

tor y.

&
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tor , Cónego Secular de S. Joáo Euangelifta , he da
aprefentação do Reitor de Santo Eloi da Cidade do
Porro, rende cincoenta mil reis: difta de Lisboa fef-

fenta léguas , e de Braga dezeíeis , tem cento e qua-
renta fogos.

Celeiros 3 Freguezia no Arcebifpado de Braga,
tem por Orago S. Lourenço , o Pároco he Vigário
da aprefenraçáo de Carlos de Magalhães 3 Cónego na
Sé de Braga , rende oitenta mil reis : difta de Lis-

boa cincoenta e oito léguas , e de Braga meia légua,
tem cento e dez moradores.

Celorico , no Bifpado da Guarda, tem três Frc-

guezias, N. Senhora da Guia, o Pároco he Prior

da aprefentação do Padroado Real , rende cento e

cincoenta mil reis: difta de Lisboa cincoenta léguas y

e da Guarda três , tem cento e feffenta e hum vizi-

nhos.

S.Pedro Apoftolo , Prior damefma apre-

fentação , rende duzentos mil reis , tem cento e trin-

ta e cinco vizinhos.

> S. Martinho Bifpo , Prior da mefma apre-

lèntação , rende duzentos e íeíTenta mil reis , tem no-

venta e dous vizinhos.

cemsoldos , Freguezia na Prelazia de Thomar,
tem por Orago Santa Maria Mkgdalena, o Pároco

he Vigário da aprefentação de EIRei pelo Tribunal

da Meza da Confciencia, rende cem mil reis: difta

de Lisboa vinte e huma léguas , e de Thomar meia

légua, tem trezentos moradores*

^Cendafe 5 Freguezia no Arcebifpado de Braga
y

tem por Orago Sant-Iago Apoftolo , o Pároco he

Abbade da aprefentação da Mitra , rende trezentos

mil reis : difta de Lisboa feffenta e féis léguas , e de

Braga cinco, tem noventa e quatro fogos.

Cjsíaens y Freguezia no. Arcebifpado de Braga,

tem
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tem por Orago S. Mamede , o Pároco he Vigário

da aprefentaçâo do D. Abbade de Pombeiro Bene-

ditino , rende fctenta mil reis : difta de Lisboa fe-

tenta léguas , e de Braga quatro , tem cento e vin-

te e cinco vizinhos*

Ckpellos , Freguezia no Bifpado de Coimbra 3

tem por Orago S. João Baptifta, o Pároco he Prior;

da aprefentaçâo da Cafa do Intentado , rende qua-

trocentos mil reis: difta de Lisboa quarenta léguas,

e de Coimbra doze, tem cento e cinco fogos.

Cepellos, Freguezia no Bifpado do Porto, tem
por Orago N. Senhora da AíTumpção , o Pároco he
Abbade da aprefentaçâo alternativa da Mitra , e dos

Monges de S. Bento do Morteiro de Pombeiro , ren-

de duzentos e dez mil reis : difta de Lisboa feííenta

e duas léguas, e do Porto dez, tem cento e trinta

e féis moradores.

Cepins , Fregtiezia no Bifpado de Coimbra , tem
por Orago S. João Baptifta , o Pároco he Prior da
aprefentaçâo do Cabido da Sé de Coimbra, rende

duzentos mil reis : difta de Lisboa trinta e cinco lé-

guas , e de Coimbra féis , tem cento e oitenta e hum.
vizinhos.

Cepoens , Freguezia rio Arcebifpado de Braga,
tem por Orago Sant-Iago Apoftolo , o Pároco he Vi-
gário da aprefentaçâo do Arcediago de Labruge , ren-

de feííenta mil reis : difta de Lisboa feííenta e huma
léguas , e de Braga féis , tem cento e dez moradores.

Cepoens, Freguezia no Bifpado de Vifeu, tem
por Orago Sant-Iago Apoftolo , o Pároco he Abba-
de da aprefentaçâo de Francifco José Caftello-bran-

co e Taborda, rende quatrocentos mil reis: difta de
Lisboa cincoenta léguas, e de Vifeu duas, tem du-
zentos e trinta fogos.

Ckpoens , Freguezia np Bifpado de Lamego « tem
Part. L JL * por
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por Orago N. Senhora do Rofario , o Pároco he

Cura da aprefentaçáo da Mitra , rende cincoenta mil

reis : difta de Lisboa feffenta léguas- , e de Lamego
hum quarto , tem cento e cincoenta fogos.

Cepos , Freguezia no Bifpado de Coimbra , tem
por Orago S. Sebaftiáo , o Pároco he Cura annual

da aprefentaçáo do Collegio da Sapiência dos Cone-

xos Regrantes de Coimbra , rende trinta mil reis : di-

fta de Lisboa trinta léguas, e de Coimbra oito, tem
quarenta e féis vizinhos.

Cercal , Freguezia no Arcebifpado de Évora ,

tem por Orago N. Senhora da Conceição , o Páro-

co he Capelláo Curado da aprefentaçáo delRei pelo

Tribunal da Meza da Confciencia , rende dous mo-
ios de trigo , moio e meio de cevada , e dez mil reis

em dinheiro : difta de Lisboa vinte e duas léguas ,

e de Évora dezoito , tem duzentos e quarenta fo-

gos.

Cercal , Freguezia no Patriarcado , tem por Ora-

go S. Vicente Martyr , o Pároco he Cura da apre-

ientaçáo da Mitra , rende trinta mil reis : difta de

Lisboa doze léguas , tem oitenta e féis vizinhos.

Cercio, Freguezia no Bifpado de Miranda , tem
jx>r Orago Santa Leocadia , o Pároco he Cura da apre-

fentaçáo do Abbade de Duas Igrejas , tem oito mil

reis de côngrua , e o que rende o pé de altar: difta

de Lisboa oitenta e huma léguas, e de Miranda meia

légua, tem fetenta moradores.

Cerdal , Freguezia no Arcebifpado de Braga, tem

Sr Orago Santa Eulália , o Pároco he Abbade eól-

io da aprefentaçáo do Balío Fr. Manoel de Távo-
ra de Noronha y Recebedor da Sagrada Religiáo de

Malta. Efta Igreja he turnaria em irei vidas com o
Padroeiro acima, e com o Mofteiro Benediflino de

Ganfei * rende feiscentos mil reis : difta de Lisboa
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fèflènta léguas, e de Braga nove, tem trezentos è

trinta e hum moradores.

Cerdedo, Freguezia no Arcebifpado de Braga ^

tem por Orago Sant-Iago Apoflolo , o Pároco he Ab-

bade da aprefentação da Cafa de Bragança , rende

cento e feíTenta mil reis: difta de Lisboa fetenta lé-

guas , e de Braga nove , tem trinta e íeis moradores;

Cerdedo, e Cazares , Freguezia no Bifpado

de Miranda , tem por Orago N. Senhora da AlTum-

pção , o Pároco he Cura da aprefentação do Reitor

de Santalha , tem nove mil reis de côngrua , e o quet

rende o pé de altar; difta de Lisboa oitenta e huma
léguas , e de Miranda treze , tem onze fogos.

Cerdeira , Freguezia no Bifpado de Coimbra j

tem por Orago Santo x^ntonio, o Pároco he Cura
annual da aprefentação do Vigário de Coja , rende

trinta e dous mil reis : difta de Lisboa quarenta lé-

guas , e de Coimbra nove , tem fetenta e cinco fogos.

Cerejaes, Freguezia no Arcebifpado de Braga i

tem por Orago S. Paulo Apoftolo , o Pároco he
Cura da aprefentação do Reitor de Alfandega da Fé y

tem oito mil reis de côngrua, e o que rende o pé
de akar : difta de Lisboa feíTenta léguas , e de Bra-

ga vinte e cinco, tem quarenta e nove fogos.

Cernadella , Freguezia no Bifpado de Miran*
da , tem por Orago S. Miguel , o Pároco he Curai

da aprefentação do Reitor de Cortiços , tem oito mil
reis de côngrua ,eo que rende o pé de altar : difta*

de Lisboa fetenta léguas , e de Miranda onze , tem;

cincoenta vizinhos.

Cernedello , Freguezia rio Árcé&ifpado de Bra-*

ga , tem por Orago Sant-Iago, o Pároco he Vigá-
rio da 3preíentaçáo do Reitor de Alvarenga , rende
quarenta mil reis : difta de Lisboa cincoenta e nov£
léguas, e de Braga féis, tem oitenta $ oito fogos.

L u Ç$R-
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CertS, Freguezia no Priorado do Crato , terft

por Orago S. Pedro Apoftolo, o Pároco he Vigá-

rio da aprefentação do Gráo Prior , tem de renda

quatro moios de trigo, hum de centeio, três cânta-

ros de azeite , fefíènta e féis almudes de vinho , c

yinte e dous mil e quinhentos reis em dinheiro : di-

fta de Lisboa trinta e duas léguas , e do Crato on-

ze, tem novecentos e quatro fogos.

Cervaes , Freguezia no Arcebifpado de Braga y
tem por Orago o Salvador , o Pároco he Reitor de
concurfo Synodal , rende fetenta mil reis : difta de

Lisboa feíícnra léguas , e de Braga duas , tem du-

zentos e trinta e cinco fogos.

Cervos , Freguezia no Arcebifpado de Braga ,

tem por Orago .Sanca Chriftina , o Pároco he Ab-
bade da aprefentação da Cafa de Bragança, rende feis-

centos mil reis : difta de Lisboa fetenta léguas , e de

Braga doze ,• tem cento e hum vizinhos.

Cete , Freguezia no Bifpado do Porto , tem por

Orago S. Pedro Apoftolo , o Pároco he Vigário col-

lado Religiofo Eremita de Santo Agoftinho , he da

aprefentação do Reitor do Collegio dos mefmos Ere-

mitas de Coimbra , rende fefíènta mil reis : difta de

Lisboa cincoenta e três léguas, e do Porto quatro,

tem cento e vinte e fete vizinhos.

Cever , Freguezia no Bifpado do Porto, tem por

Ora ^o Santo Adrião , o Pároco he Abbade da apre*

fentação do Marquez de Abrantes , rende três mil

e quinhentos cruzados : difta de Lisboa feílènta lé-

guas , e do Porto quinze , tem cento e cincoenta vi-

zinhos.

Cerzedello, Freguezia no Arcebifpado deBra-

fa,
tem por Orago S. Pedro Apoftolo, o Pároco

e Abbade da aprefentação da Mitra por concurfo,

rende quinhentos e cincoenta mil reis : difta de Lis-

boa
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boa fetenta e três léguas , e de Braga três , tem cen-

to e feiTenta e quatro fogos.

Cerzedello , Freguezia no Arcebifpado de Bra-

ga , tem por Orago Santa Chriftin3 , o Pároco he

Reitor da Camera Ecclefiaftica de Braga com alter*,

nativa do Papa, rende cento e cincoenta mil reis :

difta de Lisboa cincoenta c oito léguas , e de Braga
três , tem cento e trinta e nove vizinhos.

Cerzedo , Freguezia no Arcebifpado de Braga >
tem por Orago S. Miguel , o Pároco he Abbade da
aprefentaçáo da Mitra, rende quatrocentos mil reis:

difta de Lisboa feííenta léguas , e de Braga légua e

meia, tem noventa e três vizinhos,

Cezar, Freguezia noBifpado do Porto, tem por

Orago S. Pedro Apoftolo, o Pároco he Ahbade da

aprefentaçáo de Vicente de Távora c Noronha Le-

me Sernache da Cidade do Porto , rende quatrocen-

tos e trinta mil reis : difta de Lisboa quarenta e fe-

re léguas , e do Porto cinco , tem cento e trinta e

dous moradores.

Cezimbra , no Patriarcado , tem duas Freguezias >
o Orago de huma he Sant-Iago Apoftolo , o Páro-

co he Prior da aprefentaçáo delRei pelo Tribunal da

Meza da Confciencia, rende cem mil reis: difta de
Lisboa féis léguas , tem ambas as Freguezias quatro-

centos e trinta e hum fogos.

Da outra Santa Maria do Caftello , aliás N.
Senhora da Confolaçáo, o Pároco he Prior da mef-

ma aprefentaçáo , rende duzentos e quarenta mil reis,

Cezures, Freguezia no Bifpado de Vifcu , rem
por Orago N. Senhora da Graça, o Pároco he Cu-
ra da aprefentaçáo do Abbade do Caftello de Pe-

nalva , rende vinte mil reis : difta de Lisboa cin-

coenta léguas , e de Vifeu quatro , tem cento e dez-

efete fogos.

Chã,
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Chã , Freguezia no Arcebifpado de Braga , tem

por Orago S. Vicente Martyr , o Pároco he Vigá-

rio , vulgo Reitor , da aprefentaçáo das Religiofas de

Santa Clara de Villa do Conde
?

rende trezentos mil

reis : difta de Lisboa fetenta e duas léguas , e do Por-
'£0 onze, tem cento e fetenta e dous vizinhos*

Chamotm, Freguezia no Arcebifpado de Braga $

tem por Orago Sant-Iago Apoftolo , o Pároco he

Abbade da aprefentaçáo alternativa da Sé Apoftoli-

fca, e Mitra , rende quinhentos mil reis: difta de Lis-

fcoa feífenta léguas , e de Braga quatro , tem cento

<e quatorze fogos.

Chamusca, Freguezia no Patriarcado , tem por

Orago S. Braz , o Pároco he Prior, a aprefentaçáo

anda em litigio entre a Rainha , e Patriarca , ren^

de hum conto de reis : difta de Lisboa dezefete lé-

guas, tem feiscentos e feííènta e dous moradores.

Chancellaria, Freguezia noBifpado de Porta-

legre , tem por Orago Santo Efteváo , o Pároco he

Prior da aprefentaçáo da Cafa de Bragança , rende oi-

tenta mil reis : difta de Lisboa vinte e féis léguas,

ç de Portalegre cinco , tem cento e dezenove fogos.

Chans , Freguezia nó Bifpado de Lamego , tem
por Orago S. Martinho Bifpo , o Pároco he Viga-

xio collado de oppofiçáo Synodal , rende quarçnta

mil reis : difta de Lisboa feíTenta léguas, e de La-

mego duas , tem feífenta e dous vizinhos.

Chans, Freguezia noBifpado de Vifeu, tem por

Orago N. Senhora da AíTumpçáo , o Pároco he Ab-
bade da aprefentaçáo do Padroado Real , rende hum
conto de reis : diíta de Lisboa cincoenta léguas , e de

Vifeu quatro , tem duzentos e cincoenta e dous vi-

zinhos.

Chão do couce, Freguezia no Bifpado de Coim-

bra y tem por Oragp N. Senhora da Confolajáo, a
Pa-
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Pároco he Vigário collado da aprefentaçáo do Prior

de S. Miguel de Penela , rende feííenta mil reis : di-

fta de Lisboa vinte e oito léguas , e de Coimbra

féis, tem duzentos e dezoito moradores.

Chão do couce , Freguezia no Bifpado de Co-

imbra , temporOrago N. Senhora da Graça, o Pá-

roco he Vigário da aprefentaçáo da Cafa do Infan-

tado j rende cincoenta mil reis: difta de Lisboa vin-

te e oito léguas , e de Coimbra ftis , tem duzentos

e fetenta e íete fogos.

Chãos , Freguezia na Prelazia de Thomar , tem
por Orago S. Silveftrc , o Pároco he Vigário da apre-

fentaçáo de EIRei pelo Tribunal da Meza da Con-
feiencia , rende dous moios de trigo , hum moio de

cevada , vinte e féis almudes de vinho , féis alquei-

res de azeite , e vinte e dous mil reis em dinheiro

:

difta de Lisboa vinte e quatro léguas , e de Thomar
duas, tem duzentos moradores.

Chapa, Freguezia no Arcebifpado de Braga, tem
Í)or Orago S. Cypriano , o Pároco he Cura da apre-

èntaçáo do Prior do Convento de S. Domingos de

Mancellos , tem oito mil reis de côngrua , e o que
rende o pé de altar : difta de Lisboa feífenta léguas ,

e de Braga oito , tem trinta e cinco vizinhos.

Charneca , Freguezia no Patriarcado , tem por

Or3go S. Bartholomeu Apoftolo, o Pároco he Cu-
ra da aprefentaçáo do Prior do Lumiar, rende cen-

to e trinta mil reis : difta de Lisboa légua e meia y

tem duzentos e cincoenta e oito fogos.

Chassim, Freguezia no Bifpado de Miranda, tem
por Orago Santa Comba, o Pároco he Abbade da
aprefentaçáo do Conde de S. Paio , rende hum con-
to e cem mil reis : difta de Lisboa fetenta e cinca

léguas, e de Miranda dez, tem cento e noventa ©
dous moradores.

Cha-



'%66 CH
Chavaes 3 Freguezia no Bifpado de Lamego

5 tem
por Orago S.Martinho,, o Pároco he Cura da apre-

sentação do Reitor de Santa Maria de Sabrozo , da
Villa de Barcos , rende feiTenta mil reis : difta de
Lisboa feíTenta léguas

3 e de Lamego quatro 5 tem cen-

to e vinte e féis moradores.

Chave
?
Freguezia no Bifpado de Lamego , tem

por Orago Santa Eulália , o Pároco lie Vigário ad

nutum da aprefentação do Vigário da Várzea de Arou^
ça 5 tem dez mil reis de côngrua , e o que rende o
pé de altar: difta de Lisboa quarenta e oito léguas,

e de Lamego dez 3 tem cento e quarenta fogos.

Chaves 3 Freguezia no Bifpado de Miranda, tem
por Orago N. Senhora da Aílumpçáo, o Pároco he

Prior da aprefentação da Cafa de Bragança , rende

feiscentos mil reis : difta de Lisboa oitenta léguas 9

e de Miranda quinze y tem quinhentos e oitenta e

três vizinhos.

Chaviaes 3 Freguezia no Arcebifpado de Braga

,

tem por Orago Santa Maria Magdalena, o Pároco

lie Abbade da aprefentação da Cafa de Bragança 3
ren-

de quatrocentos mil reis : difta de Lisboa fetenta e

cinco léguas , e de Braga doze , tem duzentos fogos.

Cheiras ^ Freguezia no Bifpado da Guarda, tem

por Orago o Efpirito Santo, o Pároco he Cura da

aprefentação do Prior de S.Miguel dejarmello, tem
quatro mil reis de côngrua , e o que rende o pé de

altar : difta de Lisboa cincoenta e cinco léguas , e da

Guarda três, tem fetenta e dous vizinhos.

Chelas, Freguezia no Bifpado de Miranda , tem
por Orago Santa Maria Magdalena , o Pároco he Cu-
ra da aprefentação do Reitor de Mirandella , tem
dez mil e quinhentos reis , e o que rende o pé de

altar : difta de Lisboa oitenta léguas , e de Miranda

treze, tem trinta e cinco vizinhos.

Chi-
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Chileiros , Freguezia no Patriarcado , tem por

Orago N. Senhora da Afliimpçáo , o Pároco he Prior

da aprefentaçáo da Caía do Infantado , rende qua-

trocentos mil reis: difta de Lisboa féis léguas , tem
oitenta moradores.

Chorense, Freguezia no Arcebifpado de Braga,

tem por Orago Santa Marinha , o Pároco he Abba-

de da aprefentaçáo do Padroado Real , rende qua-

trocentos mil reis : difta de Lisboa feííenta e quatro

léguas , e de Braga três , tem cenro e trinta e fetc

vizinhos.

Chosente, Freguezia no Arcebifpado de Braga,

tem por Orago S. Miguel , o Pároco he Reitor d*

aprefentaçáo alternativa do Papa, e Arcebifpo, ren-

de cem mil reis: difta de Lisboa feííenta léguas, e

de Braga três , tem cento e dous moradores,

Chouto 3 Freguezia no Patriarcado 5 tem por Ora-

go N. Senhora da Conceição, o Pároco he Cura da

aprefentaçáo do povo, tem de côngrua vinte mil reis 3

e o que rende o pc de altar : difta de Lisboa deze-

nove léguas , tem noventa moradores.

Chozendo, Freguezia no Bifpado de Lamego,,
tem por Orago S. Miguel , o Pároco he Cura da
aprefentaçáo do Reitor de Fonte-arcada , rende cin-

coenta mil reis : difta de Lisboa cincoenta e cinco

léguas , e de Lamego íeis , tem noventa e três vizi-

nhos.

Santa Christina, Freguezia no Bifpado do Por-

to , tem por Orago a mefma Santa , o Pároco he

Abbade da aprefentaçáo do Balío de Leça , rende

quatrocentos mil reis : difta' de Lisboa cincoenta e

quatro léguas , e do Porto três , tem oitenta e féis

vizinhos.

Santa Christina
5 Freguezia no Bifpado do Por-

to , tem por Orago a melma Santa > o Pároco he

y*
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Vigário collado da aprefentação do D. Abbade Be-
nedidlino de S. Thírfo , tem dezoito mil reis de côn-

grua , e o que rende o pé de altar : difta de Lisboa

cincoenta e féis léguas , e do Porto quatro , tem cen-

to e onze fogos.

Christoval , Freguezia no Arcebifpado de Bra-

ga , tem por Orago S. Martinho Bifpo , o Pároco
he Abbade da aprefentação da Mitra, rende quinhen-

tos mil reis : difta de Lisboa fetenta e três léguas

,

e de Braga treze , tem cento e oitenta fogos.

S. ChristovÃo , Freguezia no Bifpado de Mi-
randa , tem por Orago o mefmo Santo , x> Pároco
he Vigário collado da aprefentação de hum Cónego
de Braga , rende feíTenta mil reis : difta de Lisboa

feíTenta léguas , e de Braga duas y tem oitenta e três

vizinhos.

S. ChristovÃo, Freguezia no Bifpado de Miran-
da , tem por Orago o mefmo Santo , o Pároco he

Cura da aprefentação do Reitor de Algozo , tem dez
mil reis de côngrua, e o que rende o pé de altar:

difta de Lisboa fetenta léguas , e de Miranda dez y

tem dezoito moradores.

S. ChristovÃo , Freguezia no Arcebifpado de

Évora , tem por Orago o mefmo Santo , o Pároco

he Cura da aprefentação da Mitra , rende cento e oi-

tenta alqueires de trigo, ehum moio de cevada: di-

fta de Lisboa vinte e cinco léguas , e de Évora três ,

tem cento e três moradores.

S. ChristovÃo do Douro, Freguezia no Arce-

bifpado de Braga, tem por Orago o mefmo Santo,

o Pároco he Cura da aprefentação do Abbade de

Goivães, tem dezefeis mil reis de côngrua, e o que

rende o pé de altar : difta de Lisboa feíTenta léguas ,

c de Braga dezefeis, tem quarenta e dous vizinhos.

Cfi
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CiBÕJES , Freguezia no Arcebifpado de Braga , tem

por Orago S. Mamede , o Pároco he Abbade da apre-

fentaçáo do Padroado Real, rende trezentos mil reis

:

difta de Lisboa feíícnta léguas , e de Braga quacro

,

tem cento e noventa fogos.

S. CibrÃo , Freguezia no Bifpado de Miranda,

tem por Orago Santo Efteváo , o Pároco he Cura

da aprefentaçáo do Abbade de Sendas , tem oito mil

reis de côngrua, e o que rende o pé de altar: difta

de Lisboa oitenta léguas , e de Miranda dez , tem

vinte e cinco vizinhos.

Ciuadelhe , Freguezia no Bifpado do Porto , tem

por Orago S. Vicente Martyr, o Pároco he Abba-

de da aprefentaçáo da Mitra , rende hum conto de

reis : difta de Lisboa feíTenta léguas , e do Porto

quatorze , tem feíTenta e oito fogos.

Cidadelhe, Freguezia no Bifpado de Lamego,
tem por Orago Santo Amaro , o Pároco he Cura da

aprefentaçáo do Vigário de Azevo , tem de côngrua

dous mil e feiscentos reis , e o que rende o pé de

altar ; difta de Lisboa feíTenta léguas , e de Lamego
doze , tem cento e onze vizinhos.

CidÕes, Freguezia no Bifpado de Miranda, tem
por Orago N. Senhora da AíTumpçáo, o Pároco he

Cura da aprefentaçáo do Abbade de Villar , tem fds

mil reis de côngrua , e o que rende o pé de altar

:

difta de Lisboa oitenta léguas, e de Miranda treze,

tem dezenove vizinhos.

Cima de celho , Freguezia no Arcebifpado de

Braga , tem por Orago S. Lourenço , o Pároco he

Vigário da aprefentaçáo do Bifpo de Conftantina,

tem doze mil reis de côngrua, e o que rende o pé
de altar: difta de Lisboa TelTenta Jeguas, e de Bra-

ga duas , tem quarenta e quatro fogos.

Cima -de celho , Freguezia no Arcebifpado de

Bra-
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Braga , tem por Orago S. Chriítovão, o Pároco he
Vigário da aprefentação do Bifpo de Conftantina ,
rende feífenta mil reis : difta de Lisboa feííenra lé-

guas , e de Braga três ^ tem trinta e dous moradores.
Cima de celho , Freguezia no Arcebifpado de

Braga , tem por Orago S. Jorge , o Pároco he Vi-
gário collado da aprefentação da Meza Capitular de
Braga

5
rende cincoenta mil reis: difta de Lisboa cin-*

coenta e quatro léguas, e de Braga três, tem trezen-

tos e oitenta fogos.

Cimo de Villar de Val da Castanheira ,

Freguezia no Bifpado de Miranda, tem por Orago
S. João Baptifta , o Pároco he Cura da aprefenta-

ção do Reitor da Caftanheira , rende oitenta mil reis

:

difta de Lisboa oitenta léguas, e de Miranda vinte,

tem oitenta e quatro fogos.

Cioga , Freguezia no Bifpado de Coimbra, tem
por Orago S. João Euangelifta , o Pároco he Reitor

da aprefentação do PadroadoT Real , rende feífenta

mil reis : difta de Lisboa trinta e féis léguas , e de

Coimbra légua, e meia, tem noventa e cinco fogos.

S. CypriaNo , Freguezia no Bifpado de Vifeu

,

tem por Orago o meímo Santo, o Pároco he Vi-

gário da aprefentação das Religiofas de S. Bento de

Vifeu , rende quarenta mil reis : difta de Lisboa qua-

renta e oito léguas , e de Vifeu huma , tem cento c

doze moradores.

S. Cypriano , Freguezia no Bifpado de Lamego ,

tem por Orago o mefmo Santo, o Pároco he Rei-

tor de concurfo Synodal , rende trezentos mil reis

;

difta de Lisboa cincoenta e três léguas, e de Lame-
go três , tem cento e noventa e quatro fogos.

CL
Sajsta Clara a nova , Freguezia no Arcebifpa-
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do de Évora , tem por Orago á mefma Santa , o Pa*

roço he Capellão Curado da aprefentação delRet pe-

lo Tribunal da Meza da Conícicncia , rende dous

moios de trigo , e cento e quinze alqueires de ceva-

da: difta de Lisboa vinte e oito léguas, e de Évora
dezenove , tem duzentos e trinta fogos.

Santa Clara a velha , Freguezia no Arcebif-

pado de Évora , tem por Orago a mefma Santa , o
Pároco he Cura da aprefentação da Mitra , rende du-

zentos alqueires de trigo : difta de Lisboa vinte e oi-

to léguas ^ e de Évora vinte , tem duzentos e trin-

ta e fete fogos.

S. Cláudio, Freguezia no Arcebifpado de Bra-

ga , tem por Orago o mefmo Santo , o Pároco he

Cura , vulgo Vigário , da aprefentação do D. Abba-
de do Moftciro Benediftino de Tibáes , rende trin-

ta mil reis : difta de Lisboa feífenta léguas , e de Bra-

ga féis , tem vinte e hum moradores,

CO
Cobro , Freguezia no Arcebifpado de Braga , tem

por Orago S. Sebaftião , o Pároco he Vigário col-

lado da aprefentação das Religiofas de Santa Clara

de Villa do Conde, tem de côngrua oito mil efeis-

centos reis : difta de Lisboa feíTcnta léguas , e de Bra-

ga vinte, tem fetenta e cinco moradores.

Codal , Freguezia no Bifpado de Coimbra, tem
por Orago Sant-lago Apoftolo, o Pároco he Prior

da aprefentação da Cafa do Infantado, rende cento

c cincoenta mil reis : difta de Lisboa cincoenta c fe-

te léguas , e de Coimbra treze , tem oitenta e fete

fogos.

Codeceda , Freguezia no Arcebifpado de Braga,
tem por Orago S. hedro Apoftolo , o Pároco he Vi-

gário da aprefentação do D. Abbade Benedi&inodo
Mo»
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Mofteiro de Santo André de Rendufe , tem nove
mil reis de côngrua 3 e o que rende o pé de altar;

difta de Lisboa fetíenta e três léguas , e de Braga três ,

tem cincoenta vizinhos.

Codecetro 3 Freguezia no Bifpado da Guarda,
tem por Orago N. Senhora da Annunciaçao

5 o Pá-

roco he Prior da aprefentação do Padroado Real 3

rende cem mil reis : difta de Lisboa cincoenta e qua-

tro léguas , e da Guarda três, tem noventa e hum
vizinhos.

Codeço 5 Freguezia no Bifpado de Coimbra 5 tem
por Orago S. Paio , o Pároco he Cura da aprefen-

tação do Prior de Folhadoza ,. rende cem mil reis

:

difta de Lisboa quarenta e huma léguas } e de Coim-
bra dez , tem fetenta e dous vizinhos.

Codeços , Freguezia no Arcebifpado de Braga ,

tem por Orago S. João Baptifta , o Pároco he Ab-
bade da aprefentação da Mitra de concurfo , rende

duzentos e trinta mil reis : difta de Lisboa trinta e

cinco léguas, e de Braga cinco, tem quarenta mo-
radores.

Codeçozo, Freguezia no Arcebifpado de Braga,
tem por Orago Santo André Apoftolo

? o Pároco

he Cura da aprefentação do Cabido da Collegiada de
Guimarães , rende quarenta mil reis: difta de Lis-

boa feíTenta e duas léguas , e de Braga oito , tem fe-

tenta moradores.

Codeçozo do Arco, Freguezia no Arcebifpado

de Braga 3 tem por Orago S. Simão Apoftolo , o Pá-

roco he Cura da apreièniação do Abbade de Santa

Marinha de Ferral , tem de côngrua íeis mil reis ,

e o que rende o pé de altar: difta de Lisboa feífen-

ta e oito léguas , e de Braga oito , tem trinta fogos,

Codeçozo de Canedo , Freguezia no Arcebif-

pado de Braga, tem por Orago S. Lourenço, o Pá-

roco
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roço hc Cura da aprefentação do D. Abbade Bene-

ditino de Refoios, tem oito mil reis de côngrua,

c o que rende o pé de altar : difta de Lisboa feten-

ta e duas léguas , e de Braga doze , tem cincoenta

e fete fogos.

Coelhozo, Frcguezia no Bifpado de Miranda 5

tem por Orago Sant-Iago Apoftolo , o Pároco hc
Cura da aprefentação do Reitor de Parada , tem de

côngrua oito mil e quinhentos reis , e o que rende

o pé de altar: difta de Lisboa oitenta léguas , e de

Miranda féis , tem fetenta e dous vizinhos.

Coentral, Freguezia no Bifpado de Coimbra,

tem por Orago N. Senhora da Nazaré , o Pároco he

Cura annual da aprefentação do Cabido da Sé de Co-»

imbra , rende vinte mil reis : difta de Lisboa trinta

léguas, e de Coimbra cinco , tem quarenta e cinco

fogos.

Cogulla , Freguezia no Bifpado de Vifeu , tem

por Orago S. Miguel , o Pároco he Vigário da apre-

fentação do Padroado Real , rende cincoenta mil reis

:

difta de Lisboa feílenta léguas , e de Vifeu dez , tem

oitenta e féis vizinhos.

Coja , Freguezia no Bifpado de Coimbra , tem
por Orago S. Miguel , o Pároco he Vigário da apre-

fentação da Mitra, rende quarenta mil reis : difta de

Lisboa quarenta léguas , e de Coimbra oito , tem cen-

to e trinta e nove vizinhos.

Coído de Villa-verde , Freguezia no Arcebif-

pado de Braga, tem por Orago S. Mamede, o Pá-

roco he Cura da aprefentação do Prior dos Cónegos
Regrantes de S. Theotonio de Viana, rende trinta

mil reis : difta de Lisboa feflenta e quatro léguas , o
de Braga quatro, tem noventa e fete logos.

Coimbra, tem oito Freguezias. A Sé, tem por

Orago N. Senhora da Aííumpçãoj o Pároco he Ca-
ri*
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ra que aprefenta hum Cónego meio prebendado da
mefma Sé , a renda he incerca : difta de Lisboa trin-

ta e quatro léguas , tem fetecentos e noventa c dous
vizinhos.

S. Pedro Apoftolo , o Pároco he Prior da
aprefentação Ecclefiaftica de Roma , c da Mirra ca-

da hum com feu mez , e a mefma Collegiada ; o
primeiro mez he do Papa, o fegundo do Bifpo, e

o terceiro da Collegiada , rende duzentos e cincoen-

ta mil reis j tem quatrocentos e treze fogos.

S. João de Almedina 3 ou do Bifpo, tem
por Orago S. João Baptifta , o Pároco he Prior da
mefma aprefentação , rende duzentos mil reis , tem
duzentos e vinte e oito fogos.- Salvador , o Pároco he Prior da mefma apre-

fentação, rende duzentos mil reis, tem duzentos c

noventa fogos.

S. Chriítovão , o Pároco he Prior da mef-

ma aprefentação , rende duzentos e feffenta mil reis ,

tem duzentos e vinte e quatro vizinhos.

—t— S. Bartholomeu , o Pároco he Prior da mef-

ma aprefentação , rende duzentos e cincoenta mil

reis , tem trezentos e oitenta fogos.

Sant-Iago , o Pároco he Prior da mefma
aprefentação , rende duzentos e cincoenta mil reis ,

tem trezentos moradores.

Santa Jufta, o Pároco he Prior da mefma
aprefentação , rende duzentos mil reis , tem trezen-

tos e cincoenta fogos.

Coimbrão, Fregúezia noBifpado de Leiria, tem

por Omgo S. Miguel, o Pároco he Cura da apre-

ièntaçáo da Mitra , rende cento e vinte mil reis : di-

fta de Lisboa vinte e cinco léguas , e de Leiria três,

tem duzentos e trinta e dous moradores.

Coina , Fregúezia no Patriarcado , tem por Ora
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go o Salvador 3 o Pároco he Prior aprefentado pof

ElRei pelo Tribunal da Meza da Confciencia
5 ren*

de dous moios de trigo 3 duas pipas de vinho , vin-

te mil reis em dinheiro 5 e o pé de altar : difta de

Lisboa três léguas y tem cincoenta e fete fogos.

Colares 5
Freguezia no Patriarcado 3 tem por Ora*

go N. Senhora da AíTumpçáo , o Pároco he Reitor

da aprefentaçáo da Mitra ^ tem feis mil reis de côn-

grua , hum moio de trigo , e o que rende o pé de

altar: difta de Lisboa cinco léguas > tem quatrocen-

tos vizinhos.

Colmeal , Freguezia no Bifpado de Lamego *

tem por Orago S. Miguel 5 o Pároco he Cura da apre-

fentaçáo Ordinária y rende vinte mil reis : difta de

Lisboa feííenta léguas 3 e de Lamego quinze , terri

cincoenta e dous vizinhos.

Colmeal 3
Freguezia no Bifpado de Coimbra *

tem por Orago S. Sebaftiáo 3 o Pároco he Cura an-*

nual da aprefentaçáo do Vigário de Góes, rende qua-

renta e tres mil reis : difta de Lisboa quarenta léguas j
e de Coimbra oito , tem cento e dezefete vizinhos.

Colmeas^ Freguezia no Bifpado de Leiria 5 terri

por Orago S. Miguel ^ o Pároco he Cura da apre-

fentaçáo da Mitra , rende cento e cincoenta mil reis

:

difta de Lisboa vinte e cinco léguas y e de Leiria tres,

tem cento e quatorze fogos.

Colos 3 Freguezia no Arcebífpado de Évora y tem
por Orago N. Senhora da AíTumpçáo 5 o Pároco hc
Prior da aprefentaçáo de ElRei pelo Tribunal da Me-
za da Confciencia , rende tres moios de trigo , dous
de cevada , e vinte mil reis em dinheiro : difta de
Lisboa vinte e quatro léguas } e de Évora dezefete $
tem cento e oitenta fogos.

Santa Comba 3 Freguezia no Arcebífpado de Bra-*

ga 3 tem por Orago S. Pedro Apoftolo ^ o Pároco
Parf, L M ho

l
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he Vigário collado da aprefentaçáo dos Monges de

S. Bernardo do Mofteiro do Bouro , rende íciíenta

mil reis : difta de Lisboa fefíenta léguas , ede Bra-

ga vinte e cinco , tem fefíenta e oito fogos.

Santa Comba , Freguezia no Bifpado de Lame-
go , tem por Orago N. Senhora dos Prazeres , o Pá-

roco he Cura aprefentado por EIRei pelo Tribunal

da Meza da Confciencia , rende quarenta mil reis:

difta de Lisboa fefíenta léguas , e de Lamego onze ,

tem duzentos e doze fogos.

Santa Comba par deCea, Freguezia no Bif-

pado de Coimbra 3 tem por Orago a mefma Santa,

o Pároco he Prior da aprefentaçáo do Marquez de
Penalva , rende trezentos mil reis : difta de Lisboa

quarenta léguas , e de Coimbra doze , tem cento c

cincoenta e cinco fogos.

Santa Comba do Lima , Freguezia no Arcebif-

pado de Braga , tem por Orago a mefma Santa , o
Pároco he Vigário da aprefentaçáo da Abbadeça das

Religiofas de Vai de Pereiras, rende duzentos e fef-

fenta mil reis: difta de Lisboa íeíTenta e três léguas,

e de Braga cinco , tem duzentos e vinte e nove vi-

zinhos.

S. CombadÃo , Freguezia no Bifpado de Co-
imbra, tem por Orago N, Senhora da Afíumpçáo,
o Pároco he Prior da aprefentaçáo da Mitra, rende

duzentos e fefíenta mil reis; difta de Lisboa quaren-

ta léguas , e de Coimbra oito , tem duzentos e de-

zoito fogos.

Santa Combunha, Freguezia no Bifpado de Mi-
randa , tem [por Ora^o Santa Comba , o Pároco he

Abbade da aprefentaçáo do Cabido da Sé de Miran-
da, rende cem mil reis : difta de Lisboa oitenta e

duas léguas, e de Miranda nove, tem oitenta mo-
radores.
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Commenda 5 Freguezia no Priorado do Crato ,

tem por Orago N. Senhora da Graça > o Pároco he

Cura 3 vulgarmente chamado Reitor , da aprefenta*

çáo do Grão Prior 5 rende dous moios de trigo > qua-

renta e cinco alqueires de centeio , huma pipa de mo-
ílo , cântaro e meio de azeite y e dous mil reis em
dinheiro: difta de Lisboa trinta léguas % e do Crato

três 5 tem noventa e três vizinhos.

Comieira y Freguezia no Arcebifpado de Braga,

tem por Orago Santa Eulália , o Pároco he Abba*

de da aprefentaçáo da Mitra 5 rende hum conto de

reis : difta de Lisboa cincoenta e oito léguas y e de

Braga treze
y tem duzentos e oito fogos.

Comieira > Freguezia no Bifpado de Coimbra 3

tem por Orago S. Sebaftião, o Pároco he Vigário

da aprefentaçáo do Prior de S. Miguel de Penela

,

rende trinta mil reis : difta de Lisboa trinta léguas , e de

Coimbra féis , tem trezentos e íeííenta e quatro fogos.

Concieiro^ Freguezia no Arcebifpado de Braga,

tem por Orago S. joáo Baptifta 3 o Pároco he Rei-

tor da aprefentaçáo da Mitra por coricurfo^ rende

oitenta mil reis: difta de Lisboa feilènta léguas , e

de Braga duas, tem fetenta e três vizinhos.

Conde , Freguezia no Arcebifpado de Braga , tem
por Orago S. Martinho Bifpo , o Pároco he Cura
da aprefentaçáo do Cabido da Collegiada de Guima-
rães 5 rende duzentos mil reis : difta de Lisboa fe£

fenta léguas , e de Braga quatro , tem trinta e qua-

tro vizinhos.

Condeixa a nova 3 Freguezia no Bifpado de Co-
imbra

5 tem por Orago Santa Chriftina
5 o Pároco

he Cura da aprefentaçáo do Geral de Santa Cruz áè
Coirhbra , rende cento e dez mil reis : difta de Lis-

boa trinta e duas léguas , c de Coimbra duas , tem
cincoenta e dous moradores.

M ii Con-
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Condeixa a velha , Freguezia no Bifpado de

Coimbra , tem por Orago S. Pedro Apoftoio , o Pá-

roco he Cura da aprefentaçáo do Prior do Moftei-

ro de Santa Cruz de Coimbra 5 rende feííenta mil

reis: difta de Lisboa trinta e duas léguas, e de Co-
imbra duas 3 tem duzentos e oitenta e três morado-
res.

Conlellas, Freguezia no Bifpado de Miranda y

tem por Orago S. Pedro Felis , vulgo S. Pedro Fins ,

o Pároco he Reitor da aprefentaçáo da Mitra , ren-

de quarenta e dous mil reis : difta de Lisboa oitenta

léguas y e de Miranda dez ^ tem quarenta e dous vi-

zinhos.

Constance 5 Freguezia no Bifpado do Porto ,

tem por Orago Santa Eulália y o Pároco he Abbade
da aprefentaçáo Ordinária de concurfo y rende duzen-'

tos mil reis : difta de Lisboa feííenta léguas , e do
Porto oito 3 tem cento e doze vizinhos.

Constantim ? Freguezia no Bifpado de Miran-

da 3 tem por Orago N. Senhora da Aífumpçáoj o
Pároco he Vigário da aprefentaçáo Ordinária de con-

curfo Synodal, rende trinta mil reis: difta de Lis-

boa oitenta léguas 5 e de Miranda três ? tem feííen-

ta moradores.

Constantim ( Santa Maria da Feira de ) Fregue-

zia no Arcebiípado de Braga 3 tem por Orago N. Se-

nhora da Natividade , o Pároco fie Reitor vulgar-

mente chamado Abbade 5 he da aprefentaçáo dos Có-
negos Regrantes do Mofteiro de Caramos , rende

noventa e três mil reis : difta de Lisboa feííenta e

ires léguas, e de Braga treze 3 tem noventa e três

vizinhos.

Contins 5 Freguezia no Bifpado de Miranda , tem
por Orago S. João Baptifta , o Pároco he Cura da

aprefentajão do Reitor dos Valles y rende vinte e qua-

tro
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tro mil reis : difta de Lisboa fçtenta e três léguas,

e de Miranda quatorze , tem trinta e quatro vizi-

nhos.

Cordinha , Freguezia no Bifpado de Coimbra

,

tem por Orago Santo André Apoltolo, o Pároco he

Prior da aprefentação do Conde de Pombeiro , ren-

de trezentos mil reis : difta de Lisboa trinta e oito

léguas , e de Coimbra três , tem noventa e féis vi-

zinhos.

Coreixas (Santa Maria de) Freguezia no Bifpa-

do do Porto , tem por Orago N. Senhora da Con-
ceição , o Pároco he Cura da aprefentação do Rei-

tor do Collegio da Graça de Coimbra 3 tem onze

mil reis de côngrua
5 e o que rende o pé de altar

;

difta de Lisboa cincoenta e duas léguas , e do Por*

to cinco y tem quarenta e hum vizinhos.

Corgo, Freguezia no Arcebifpado de Braga , tem

por Orago S. Romão 3 o Pároco he Vigário da apre-

fentação do D. Abbade de S. Miguel de Refoios ,

da Ordem de S. Bento , no Confelho de Cabecei-

ras de Bafto , rende feíTenta mil reis : difta de Lis-

boa feííenta léguas , e de Braga oito , tem noventa

e oito fogos.

Coroada, Freguezia no Arcebifpado de Évora ,

tem por Orago N. Senhora das Neves , o Pároco

he Cura da aprefentação da Mitra , rende cento e

3uarenta alqueires de trigo , e quarenta de cevada

:

ifta de Lisboa vinte e fete léguas , e de Évora do*

ze , tem treze fogos.

Coronado, Freguezia no Bifpado do Porto, tem
por Orago S. Mamede , o Pároco he Abbade de al-

ternativa do Papa , e Bifpo , rende cento e quaren-

ta mil reis : difta de Lisboa cincoenta e qiíâtro léguas y

e do Porto duas , tem cento e fetenta e dous mo-
radores.

Co-
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Coronadò , Freguezia no Bifpado do Porto , tem

por Orago S. Romão , o Pároco he Abbade colla-

do da aprefentação do Padroado Real , rende tre-

zentos e vinte mil reis : difta de Lisboa cincoenta e

duas léguas , e de Évora três, tem feííenta e três vi-

zinhos.

Coriscada 3 Freguezia no Bifpado de Lamego,
tem por Orago Santo António. 3 o Pároco he Cura
da aprefentação do Abbade de Marialva

3
tem de côn-

grua íeis mil e feiscentos reis , e o que rende o pé
de altar : difta de Lisboa feííenta léguas , e de La-
mego onze, tem cento e v ;nte e oito fogos,

Cornes , Freguezia no Arcebifpado de Braga ,

tem por Orago S. Pantaliáo 5 o Pároco he Abbade
da aprefentação da Cafa do Infantado , rende cem
mil reis : difta de Lisboa feííenta e cinco léguas, e

de Braga dez, tem cento e vinte e oito fogos.

Corroios , Freguezia no Patriarcado , tem por

Orago N. Senhora da Graça , o Pároco he Cura da

aprefentação do povo, rende cem mil reis: difta de

Lisboa légua e meia, tem quarenta e cinco fogos.

Cortegassa , Freguezia no Bifpado do Porto ,

tem por Orago Santa Marinha 3 o Pároco he Abba-»

de collado da aprefentação alternativa do Papa , do
Bifpa, e do Mofteiro deGrijô de Cónegos Regran-

tes de Santo Agoftinho , rende feiscentos mil reis

;

difta de Lisboa quarenta e oito léguas , e do Porto

quatro , tem cento e feííenta e fete fogos.

Cortegassa , Freguezia no Bifpado de Coimbra ,

tem por Orago San t-lago Apoftolo , o Pároco he

Cura annual da aprefentação do Prior da Marmelei-

ra, rende qpinze mil reis, fora p pé de aliar : difta

de Lisboa trinta e nove léguas , e de Coimbra cin-

co e meia , tem feííenta e hum vizinhos.

Corte do piisto , Freguezia no Arcebifpado de

Evo-



CO 18*

ívora, tem por Orago N. Senhora da Conceição,

o Pároco he Cura da aprefentaçáo da Mitra, rende

três moios de trigo , e cincoenta alqueires de ceva-

da: difta de Lisboa trinta léguas, e de Évora deze-

fete, tem oitenta moradores.

Cortes , Freguezia no Bifpado de Leiria, tem
por Orago N. Senhora da Gaiola , o Pároco he Cu-
ra da aprefentaçáo da Mitra, rende vinte mil reis :

difta de Lisboa vinte e duas léguas, e de Leiria hu-

ma, tem feíTenta e três vizinhos.

Cortiça , Freguezia no Bifpado de Coimbra , tem
por Orago S. Maninho Bifpo , o Pároco he Prior

da aprefentaçáo do Conde de Pombeiro , rende qua-

renta mil reis: difta de Lisboa trinta e fete léguas,

e de Coimbra cinco , tem trezentos e cincoenta vi-

zinhos.

Cortiçada, a aue chamão Proença a nova,
Freguezia no Priorado dò Crato , tem por Orago N.
Senhora da Aífumpçáo , o Pároco he Vigário da apre-

fentaçáo do Gráo Prior , rende três moios de trigo
,

dous e meio de centeio, quatro cântaros de azeite,

quarenta almudes de vinho cru, e oito mil reis em
dinheiro : difta de Lisboa trinta léguas , e do Crato

nove, tem cento e quatro vizinhos.

Cortiçada , Freguezia no Bifpado de Vifeu , tem
por Orago o Efpirito Santo , o Pároco hc Cura da

aprefentaçáo do Vigário de S. Pedro de Coruche ,

tem de côngrua vinte mil reis , e o que rende o pé
de altar : difta de Lisboa cincoenta e quatro léguas ,

e de Vifeu féis , tem cento e trinta fogos.

Cortiço, Freguezia no Arcebifpado de Évora,
tem por Orago S. Bento , o Pároco he Cura da

aprefentaçáo da Mitra, rende três moios de trigo,

e hum de cevada: difta de Lisboa vinte e cinco lé-

guas, e de Évora fete, tem feíTenta e três vizinhos.

Cor-
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Cortiço 3 Freguezia no Bifpado de Vifeu

3 tem
por Orago S. Paio , o Pároco he Cura da aprefen-

taçáo do Vigário de Algodres y tem vinte mil reis

de côngrua , e o que rende o pé de alrar: diíta de.

Lisboa cincoenta e duas léguas ^ e de Vifeu íeis
5 tem

oitenta e féis vizinhos.

Cortiço ^ Freguezia no Bifpado da Guarda D tem
por Orago N. Senhora da Conceição , o Pároco he

Vigário collado da aprefentaçáo do Commendador
JVIaitez de Oliveira do Hofpital

,,
tem oito mil reis

de côngrua 3 e o que rende o pé de altar : diíta de

Lisboa cincoenta léguas 5 e da Guarda quatro , tem
fetenta e nove fogos.

Cortiços ^ Freguezia no Bifpado de Miranda ,

tem por Orago S. Tslicoláo 5 o Pároco he Reitor da

apreíentação do Padroado Real
5
rende cento e cin-

coenta mil reis : difta de Lisboa fetenta léguas 3 e de

JVIiranda dez^ tem oitenta e quatro fogos.

Corval 3 Freguezia no Arcebifpadò de Évora ,

tem por Orago S. Pedro Apoftolo 3 o Pároco he Cu-

ja da aprefentaçáo da Mitra 3 rende duzentos e qua-

renta alqueires de trigo , e hum moio de cevada

:

<Jifta de Lisboa vinte léguas 5 e de Évora fete
5 tem

duzentos e fetenta e oito fogos.

Coruche 5 Freguezia no Arcebifpadò de Évora ,

tem por Orago S.' João Baptifta 5 o Pároco he Rei-,

tor aprefentado por EIRei pelo Tribunal da Meza
da Confciencia 3 rende duzentos mil reis : difta de Lis-

boa dez léguas 3
e de Évora doze^ tem duzentos e

trinta e féis moradores.

Coruche 5 Freguezia no Bifpado de Vifeu 5 rem
por Orago S. Pedro Apoítolo 5 õ Pároco he Cura da,

aprefentaçáo do Vigário deVal-verde^ rende vinte c

cinco mil reis : diíta de Lisboa cincoenta e quatro

léguas > e de Vifeu feis
5 tem feflênta e nove fogos.

Co-
'
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Corugeira , Freguezia no Bifpado da Guarda,

tem por Orago Santa Maria maior , alias N. Senho-

ra das Neves, o Pároco he Prior da aprefentação do
Cabido da Sc da Guarda, rende cenio.e vinte mil

reis : difta de Lisboa cincoenta léguas , e da Guarda
huma, tem oitenta moradores.

Corveira , Freguezia no Arcebifpado de Braga,

tem por Orago S. João Baptifta , o Pároco he Rei-
" tor da apreíèntação do Commendador de S. João da

Çorveira da Religião de Malta , rende cento e vin-

te mil reis : difta de Lisboa fetenta e quatro léguas ,

e de Braga dezoito, tem cento e trinta fogos.

Corujas , Freguezia no Bifpado de Miranda , tem

por Orago Sant-Iago Apoftolo, o Pároco he Cu-
ra da aprefentação do Reitor de Lamas de Poden-

ce, tem de côngrua doze milj*eis , e o que rende

o pé de altar: difta de Lisboa fetenta léguas, e de

Miranda dez , rem cincoenta vizinhos.

Corvite , Freguezia no Arcebifpado de Braga,

tem por Orago N. Senhora da Expectação , o Pá-

roco he Vigário da aprefentação do Arcediago de

Santa Chriftina de Longos , tem doze mil reis de

côngrua, e o que rende o pé de altar : difta de Lis-

boa felfenta léguas, e de Braga duas, tem fetenta e

hum vizinhos.

Cos, Freguezia no Patriarcado, tem por Orago
Santa Eufemia , o Pároco hc Prior da aprefentação

do D. Abbade Geral de Alcobaça , rende quatro^

centos e cincoenta mil reis : difta de Lisboa dezoito

léguas , tem fetenta e féis vizinhos.

S. Cosmado , Freguezia no Bifpado de Lamego,
tem por Orago S. Cofme, e S. Damião, o Páro-

co hc Abbade da aprefentação do Padroado Real,
rende trezentos mil reis : difta de Lisboa feíTenta lé-

guas , e de Lamego três ^ tem vinte e féis moradores*

S. Cos-
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S. Cosmede , Freguezia no Arcebifpado de Bra-

ga j tem por Orago S. Cofme , e S. Damiáo , o Pá-

roco he Abbade da aprefentaçáo da Mitra , rende qua-

trocentos e cincocnta mil reis : difta de Lisboa kí-

feata e quatro léguas, e de Braga feis 3 tem cincoen-

ta e hum vizinhos.

Cossourado , Freguezia no Arcebifpado de Bra-

ga , tem por Orago N. Senhora da Natividade , o
Pároco hc Abbade do Morgado da Boa-vifta, ren-

de duzentos mil reis : difta de Lisboa fetenta léguas,

e de Braga oito , tem cento e treze vizinhos.

Cossourado, Freguezia no Arcebifpado deBra-

fa
, tem por Orago Sant-Iago Apoftolo , o Pároco

e Reitor da aprefentaçáo do Papa , e da Mitra , ren-

de cem mil reis : difta de Lisboa feffenta léguas , e

de Braga quatro , tem cento e oitenta fogos.

Costoias, Freguezia noBifpado do Porto, tem
por Orago Sant-Iago Apoftolo, o Pároco he Abba-

de da aprefentaçáo infolidum doBalío de Leça, ren-

de cento e trinta mil reis : difta de Lisboa cincoenta

e três léguas , e do Porto huma , tem cento e vin-

te vizinhos.

Cota , Freguezia no Bifpado de Vifeu , tem por

Orago S. Pedro Apoftolo, o Pároco he Abbade da

apreíentaçáo do Padroado Real , rende trezentos e

cincoenta mil reis : difta de Lisboa cincoenta léguas ,

c de Vifeu três , tem duzentos e trinta e nove vi-

zinhos.

Cotas, Freguezia no Arcebifpado de Braga, tem

por Orago N. Senhora da Natividade , o Pároco he

Vigário ad nutum da aprefentaçáo do Vigário col-

lado de S. Domingos de Favaios , tem dez mil reis

de côngrua, e o que rende o pé de altar: difta de

Lisboa feffenta léguas, e de Braga dezenove y tem
feffenta e cinco fogos.*

Co-



CO 185

Cotimos, Freguezia no Bifpado deVifeu, tem
por Orago Santo André Apofiolo, o Pároco he di-
ta da aprefentação do Vigário de Santa Marinha de

Moreira , tem de côngrua íeis mil e quinhentos reis

:

difta de Lisboa feílênta leguas, c de Vifeudez, tem
cento e doze vizinhos.

Coto , Fregpeiia no Patriarcado , tem por Ora-
go N. Senhora dos Anjos , o Pároco he Cura da apre-

fentação do Collegio da Santa Igreja Patriarcal jun-

tamente com os Beneficiados de Santa Maria de Óbi-

dos , rende trinta mil reis : difta de Lisboa quator-

ze leguas , tem dezoito moradores.

Cova , Freguezia no Bifpado do Porto , tem por

Orago S. Pedro Apoftolo , o Pároco he Abbade da

aprefentação da Mitra, rende feiscentos e cinecenta

mil reis : difta de Lisboa cincoenta e duas leguas ,

e do Porto légua emeia, tem noventa eoiro fogos.

Cova, Freguezia no Arcebifpado de Braga, tem
por Orago S. João Baptifta , o Pároco he Abbade
da aprefentação Ordinária de concurfo , rende tre-

zentos e cincoenta mil reis; difta Me Lisboa feflen-

ta leguas, e de Braga quatro, temfetenta e Tete fo-

gos.

Cova da Lua , Freguezia no Bifpado de Miran-

da, tem por Orago Santa Columba , o Pároco he

Cura da aprefentação do Abbade de Efpinhczella ,

tem oito mil reis de côngrua, e o que rende o pé
de altar : difta de Lisboa fetenta e féis leguas , e de

Miranda dez , tem vinte e cinco vizinhos.

CovÃo do lobo, Freguezia no Bifpado de Co-
imbra , tem por Orago o Salvador , o Pároco he
Cura da aprefentação do Vigário de Mira , tem de
côngrua oito mil reis , e o que rende o pé de altar

:

difta de Lisboa quarenta leguas, e de Coimbra féis,

tem duzentos e trinta e dous moradores.

Co-
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Covas 3 Freguezia no Arcebifpado de Braga, tem

por Orago S. João Euangelifta , o Pároco he Abba-

de da aprefentação alternativa da Mitra , e Balío de

Leça , rende trezentos mil reis : difla de Lisboa fe-

renta léguas, e de Braga féis, tem fetenta e quatro

fogos.

Covas (Santa Maria de) Freguezia no Arcebis-

pado de Braga , tem por Orago N. Senhora das Ne-
ves , o Pároco he Vigário collado da aprefentação

do Abbade de S. Thomé de Vade , rende feííenta

mil reis : difta de Lisboa feííenta léguas , e de Braga

três 3 tem cento e cinco vizinhos.

Covas , Freguezia no Arcebifpado de Braga, jem
por Orago o Salvador , o Pároco he Abbade da apre-

fentação da Cafa do Senhor da Honra de Barboza ,

rende quinhentos mil reis : difta de Lisboa feííenta

e féis léguas , e de Braga oito , tem trezentos e qua-

renta fogos.

Covas, Freguezia no Bifpado de Coimbra, tem
por Orago N. Senhora da Conceição , o Pároco he

Prior da aprefentação da Cafa do Infantado , rende

quatrocentos e trinta mil reis : diila de Lisboa qua-

renta léguas , e de Coimbra nove , tem duzentos e

vinte e quatro vizinhos.

Covas , Freguezia no Bifpado de Lamego , tem
Í)or Orago S. Sebaftião , o Pároco he Cura da apre-

èntação do Abbade de S. João da Pefqueira , rende

trinta mil reis : difta de Lisboa feííenta léguas, ede
Lamego oito , tem treze fogos.

Covas de Barrozo (Santa Maria de) Fregue-

zia no Arcebifpado de Braga, o Pároco he Abbade
da aprefentação da Cafa de Bragança , rende duzen-

tos mil reis : difta de Lisboa fetenta e huma léguas y

e de Braga dez, tem noventa e féis vizinhos.

Covas do Douro , Freguezia no Arcebifpado de

Bra-
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Braga > tem por Orago S. Joáo Baptifla , o Pároco

he Reitor da aprefentaçáo da Cafa do Infantado
3
ren-

de duzentos mil reis : difta de Lisboa feífenta léguas
5
e

de Braga dezefeis , tem cento e trinta e oito vizinhos.

Covas do Rio , Freguezia no Bifpado de Vifeu ,

tem por Orago S. Facundo , o Pároco he Cura da

aprefentaçáo do Vigário de S. Martinho das Moutas ,

tem nove mil reis de côngrua , e o que rende o pé

de altar: difta de Lisboa cincoenta léguas, e de Vi-

feu féis 5 tem quarenta e três moradores.

Couço 5 Freguezia no Arcebifpado de Évora , tem

por Orago Santo António , o Paroeo he Capelláo

Curado da aprefentaçáo de EIRei pelo Tribunal da

Meza da Confciencia , rende dous moios de trigo ,

moio e meio de cevada , quinze mil reis em dinhei-

ro , huma arroba de cera , e féis almudes de vinho

:

difta de Lisboa dezenove léguas , e de Évora nove,
tem cento e noventa e três fogos.

Couço , Freguezia no Arcebifpado de Braga 5 tem
por Orago S. Thomé Apoftolo , o Pároco he Cu-
ra da aprefentaçáo do Prior do Mofteiro de Pader-

ne , de Cónegos Regrantes , rende trinta mil reis

:

difta de Lisboa oitenta léguas , e de Braga onze , tem
cento e trinta e féis moradores.

CovelaeSj Freguezia no Arcebifpado de Braga,

tem por Orago N. Senhora da AíTumpção, o Páro-

co he Vigário da aprefentaçáo do Reitor de Veade ,

rende quarenta mil reis: difta de Lisboa feífenta lé-

guas , e de Braga dez
5 tem trinta e nove vizinhos.

Covelas, Freguezia no Arcebifpado de Braga ,

tem por Orago S. Julião, o Pároco he Cura da apre-

fentaçáo do Prior do Convento de N. Senhora do
Populo dos Eremitas de Santo Agoftinho da Cidade
de Braga , rende trinta mil reis : difta de Lisboa ieífen-

ta léguas, e de Braga três, tem cincoenta vizinhos.

Co-
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CoVelas, Freguezia no Bifpado do Porto, tem

por Orago S. Martinho Bifpo, o Pároco hc Abba-
de da aprefentaçáo alternativa cio Papa , e Bifpo , ren-

de quatrocentos mil reis : difta de Lisboa cincoenta

e cinco léguas, e do Porto três, tem feííenta e qua-
tro fogos.

Covelas , Freguezia no Bifpado do Porto, tem
por Orago $< Thomé Apoftolo, Pároco he Ab-
bade da aprefen açáo do Conde de Villa-nova, ren-

de oitocentos mil reis : difta de Lisboa feíTenta e três

léguas , e do Porto onze , tem cento e fetenta e qua-

tro vizinhos.

Covelo , Freguezia no Bifpado do Porto , tem
por Orago N. Senhora da Expeílaçào , o Pároco he

Cura da aprefentaçáo do Reitor do Collegio da Gra-
ça de Coimbra , rende trinta mil reis : difta de Lis-

boa cincoenta e duas léguas, e do Porto duas, tem
trinta e hum moradores.

Covelo de Paivô, Freguezia no Bifpado de Vi-
feu , tem por Orago S. Pedro Apoftolo , o Pároco

he Cura da aprefentaçáo do Vigário de S. Martinho

das Moutas , rende trinta mil reis : difta de Lisboa

cincoenta léguas , e de Vifeu féis , tem trinta e três

moradores.

Covelo do Gerez , Freguezia no Arcebifpado

de Braga , tem por Orago S. Pedro Apoftolo , o Pá-

roco he Ãbbade da aprefentaçáo do Padroado Real

,

rende trezentos mil reis: difta de Lisboa feilènia lé-

guas , e de Braga oito, tem quarenta e oito fogos,

Covelos , Freguezia no Bifpado de Coimbra , tem

Eor Orago N. Senhora da Aprefentaçáo , o Pároco

e Cura da aprefentaçáo do Prior de Azere , rende

trinta mil reis : difta de Lisboa quarenta léguas , e

de Coimbra fete, tem kffem^ e três vizinhos.

Covide , Freguezia no Arcebifpado de Braga, tem

i Por
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por Orago Santa Marinha, o Pároco he Vigário da

aprefentaçáo do Abbadc de S. Paio da Carvalheira ,

rende feífenta mil reis: difta de Lisboa fetenta e qua-

tro léguas , c de Braga cinco , tem fetenta e cinco

fogos.

Covilhã , Villa no Bifpado da Guarda , tem tre-

ze Freguezias , Santa Marinha , o Pároco he Prior

da aprefentaçáo do Padroado Real , rende cento c

cincoenta mil reis: difta de Lisboa cincoenta léguas,

c da Guarda féis , tem noventa e hum vizinhos.—— Santa Maria, o Pároco he Vigário da apre-

fentaçáo do Padroado Real , rende cento e cincoen-

ta rçiil reis, tem quatrocentos vizinhos.

S. João de Monte in Collo , o Pároco he

Prior da aprefentaçáo do Prior de Santa Cruz de Co-
imbra , rende duzentos e cincoenta mil reis , tem fe-

tecentos e fete fogos.

• S. Martinho, o Pároco he Prior da apre-

fentaçáo Ordinária do concurfo Synodal , rende cem
mil reis, tem feííenta e oito fogos.

S. Vicente , o Pároco he Prior da aprefen-

taçáo do Padroado Real, rende oitenta mil reis, tenx

cincoenta moradores.

S. Silveftre , o Pároco he Prior da aprefen-

taçáo Ordinária do concurfo , rende cento e feífen-

ta mil reis, tem cincoenta e dous moradores.

Santa Maria Magdalena , o Pároco he Prior

da aprefentaçáo Ordinária do concurfo , rende du-

zentos mil reis , tem trinta e dous moradores.

Sant-Iago , o Pároco he Prior da aprefen-

taçáo Ordinária do concurfo , rende duzentos mil

reis, tem feíTenta e dous vizinhos.
' S. Pedro Apoftolo, o Pároco he Prior da

aprefentaçáo do Cabido da Sé da Guarda , rende du-

zentos mil reis, tem cento e vinte e féis moradores.

Sal-
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Salvador , o Pároco he Prior dá apresen-

tação Ordinária do concurlo
3
rende cem mil reis j'

tem noventa e cinco fogos.

S. Paulo Apoftolo, o Pároco he Prior da
aprefentação do Padroado Real

5
rende cento e cin-

coenta mil reis , tem quarenta e dous vizinhos.

S. Bartholomeu , o Pároco he Vigário da
aprefentação do Padroado Real , rende oitenta mil
reis , tem vinte e féis moradores.

— S. João doHofpital, o Pároco he Cura da

aprefentação do Grão Mcftre de Malta, a renda hc

incerta , tem feiTenta e oito fogos.

Covões, Freguezia no Bifpado de Coimbra, tem
por Orago Santo António , o Pároco he Cura da

aprefentação do Cabido da Sé de Coimbra , rende

duzentos mil reis : difta de Lisboa trinta e nove lé-

guas , e de Coimbra cinco , tem feiscentos e vinte

e três moradores.

Coura , Freguezia no Arcebifpado de Braga, tem
por Orago S.Martinho Bifpo, o Pároco he Abba-
de da aprefentação da Caía de Cavalleiros , rende du-

zentos miJ reis : difta de Lisboa feííenta e quatro lé-

guas , e de Braga fete , tem cento e trinta e hum
vizinhos,

Coura , Freguezia no Bifpado de Lamego 5 tem
por Orago S. João Baptifta, o Pároco he Cura da

aprefentação do Vigário de Armamar , rende trinta

mil reis : difta de Lisboa feííenta léguas , e de La-

mego duas , tem trinta e féis moradores.

Courel, Freguezia no Arcebifpado de Braga , tem

por Orago S. Martiniio Bifpo , o Pároco he Vigá-

rio da aprefentação da Coiiegiada de Barceilos, tem

quinze mil reis de côngrua , e o que r^nde o pé de

altar : difta de Lisboa fufenta léguas, e de Braga qua-

tro, tem quarenta e cinco rogos.

Cou-
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Coutada , Freguezia no Bifpado da Guarda , tem

por Orago Santa Margarida , o Pároco he Cura da

aprefentação do Vigário de Punhete ,. rende cento e

vinte mil reis: difta de Lisboa vinte e huma léguas ,

e da Guarda trinta , tem trezentos e trinta e nove

vizinhos.

Couto , Freguezia no Bifpado do Porto , tem
por Orago S. Miguel, o Pároco he Cura da apre-

tentação do Reitor de Monte cordova , rende trinta

mil reis : difta de Lisboa feííenta e quatçp léguas,

e do Porto quatro , tem cincoenta e dous vizinhos.

Couto , Freguezia no Arcebifpado de Braga , tem

por Orago S. Pedro Apoftolo, o Pároco he Vigá-

rio collado da aprefentação de hum Cónego de Bra-

ga, rende noventa mil reis: difta de Lisboa feííen-

ta e duas léguas , e de Braga cinco , tem cento e

«.quatro vizinhos.

Couto, Freguezia no Arcebifpado de Braga, tem
por Orago Sant-Iago Apoftolo, o Pároco he Vigá-

rio da aprefentação do Reitor do Salvador do Cam-
po, rende cincoenta mil reis : difta de Lisboa fef-

lenta e duas lcguas , e de Braga três , tem vinte e

oito moradores.

Couto de Arentim , Freguezia no Arcebifpa-

do de Braga , tem por Orago o Salvador , o Páro-

co he Vigário collado da aprefentação da Mitra, ren-

de cincoenta mil reis : difta de Lbboa feííenta léguas,

e de Braga huma, tem oitenta moradores.

Couto de baixo, Freguezia no Bifpado de Ví-
feu, tem por Orago Santa Eulália , o Pároco he Ab-
bade do concurfo Synodal , rende trezentos e trin-

ta mil reis: difta de Lisboa quarenta e oito léguas

j

e de Vifcu huma, tem cento e oitenta fogos.

Couto de Cambezes , Freguezia no Arcebifpa-

do de Braga
3 tem por Orago Sant-Iago Apoftolo , q

£art. 1. ' N Pa.
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Pároco he Vigário perpetuo da aprefen ração dó Có-
nego Fabriqueiro da Sé de Braça , rende -oitenta mil
reis-: difta de Lisboa feíTenta léguas , e de Braga duas,
tem cento e dezefeis moradores.

Couto ve Carapessos, Freguezia no Arcebif-

pado de Braga , tem por Orago S.Pedro Apoftolo,
o Pároco he Abbade da aprefentaçáo da Meza , e Ca-
mera Arccbifpal, rende quatrocentos mil reis: difta

deLisooa feíTenta c duas léguas , e de Braga quatro

e meia , tem duzentos e oito fogos.

Couto de cima , Freguezia no Bifpado de Vi-
feu , tem por Orago S. Martinho Bifpo , o Pároco
he Abbade da aprefentaçáo alternativa do Papa, do
Bifpo , c Abbadeça do Mofteiro de Lor/áo, rende

quatrocentos e trinta mil reis : difta de Lisboa qua-

renta e duas léguas, e de Vifeuhuma, temcincoen-

ta e féis vizinhos.

Couto de Esteve , Freguezia. no Bifpado de
1

Vi-

feu, tem por Orago Santo Eíteváo, o Pároco he Cu-
ra da aprefentaçáo do Reitor de S. Miguel de Ri-

beiradio, rende i trinca mil reis, tem cento e noven-

ta e três moradores.

Couto de Gondufe 3 Freguezia no Arcebifpa-

do de Braga, tem por Orago S. Miguel, o Páro-

co he Abbade da aprefentaçáo da Mitra, rende qui-

nhentos mil reis : difta de Lisboa feíTenta léguas , e

de Braga cinco, tem cento e onze vizinhos.

Couto do Mosteiro, Freguezia no Bifpado de

Coimbra , tem por Orago Santa Colnmba , o Pá-

roco he Prior da aprefentaçáo do Bifpo de Coimbra,

rende quatrocentos mil reis : diiía de Lisboa quaren-

ta léguas , e de Coimbra oito , tem duzentos e cin-

coenia fogos. >•

Couto de Moure de Oliva , Freguezia no
Arcebiípado de Braga , tem por Orago S. Martinho

Bif-
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Bifpo, o Pároco lie Vigário da aprefentaçáo da Ca*

mera Eccleilaftica da Sé de Braga , rende cem mil

reis : difta de Lisboa feííenta léguas , e de Braga hu-

ma e meia , tem cento e quarenta e fete fogos.

Couto do Souto , Freguezia no Arcebifpado dô

Braga , tem por Orago o Salvador , o Pároco he Vi-

gário da aprefentaçáo áo Abbade de S. Paio de Se-

queiros, rende cento e vinte mil reis: dríta de Lis-

boa feííenta léguas , e de Braga três , tem cento e de-

zoito fogos.

CR
Crasto , Freguezia no Arcebifpado de Braga, tem

por Orago S. Martinho Bifpo, o Pároco he Vigá-

rio collado da aprefentaçáo dos Cónegos Regrantes

de S. Theotonio do Mofteinr de Vianna , rende cm-
cogita mil reis : difta de Lisboa feííenta e quatro lé-

guas, e de Braga quatro , tem cento e vinte e féis

moradores.

Cr asto , Freguezia no Arcebifpado de Braga , tem
por Orago N. Senhora da Expeftaçáo , o Pároco he
Cura da aprefentaçáo do Reitor de Carrazedo de Mon-
te negro , tem dez mil reis de côngrua , e o que ren-

de o pé de altar: difta de Lisboa feííenta léguas, e

de Braga dezoito , tem quarenta e oito fogos.

Crato, Freguezia no Priorado do Crato , rem
por Orago N. Senhora da Conceição , o Pároco he

Vigário da aprefentaçáo do Grão Prior , rende féis

moios e dez alqueires de trigo , vinte e quatro al-

mudes de mofto , cântaro e meio de azeite , e treze

mil e quinhentos reis em dinheiro : difta de Lisboa
trinta léguas, tem fetecentos vizinhos.

Creixomil , Freguezia no Arcebifpado de Bra-
ga, tem por Orago S. Miguel, o Pároco he Vigá-
rio da aprefentaçáo do Chantre da Collegiada de Gui-

N ii ma-
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maráes , rende feffenta mil reis : dlíla de Lisboa feí*

fenta léguas , e de Braga três , tem trezentos e vin-

te e cinco vizinhos.

Creixomil, Freguezia no Arcebifpado de Braga,
tem por Orago Sant-íago

?
o Pároco he Abbade da

aprefentação in Jolidum da Csfa de Bragança, rende
trezentos e fetenta mil reis : difta de Lisboa cincoen-

ta e féis léguas , e de Braga quatro , tem oitenta mo-
radores.

Crestuma, Freguezia no Bifpado do Porto , tem
por Orago Santa Marinha , o Pároco he Cura da
aprefentação do Abbade de Santa Maria do Olival

,

rende trinta mil reis : difta de Lisboa cincoenta lé-

guas , c do Porto duas 3 tem oitenta e quatro fogos,

Ckistello , Freguezia no Arcebifpado de Braga,
tem por Orago Sant-íago Apoftolo , o Pároco he

Abbade da aprefentação da Caía do Infantado , ren-

de noventa mil reis : difta de Lisboa fcífenta e qua-

tro léguas , e de Braga nove , tem quarenta mora-
dores. »

Crkstello , Freguezia no Arcebifpado de Bra-

ga , tem por Orago S. Miguel, o Pároco he Abba-
de da aprefentação âo\ Viiconde de Villa-nova de

Cerveira , rende duzentos mil reis : difta de Lisboa

cincoenta e fete léguas, e de Braga oito, tem kf-

fenta e oito fogos.
' Cristello , Freguezia no Arcebifpado de Bra-

fa
, tem por Orago o, Salvador , o Pároco he Ab-

ade da aprefentação do Morgado de Pouve , rende

quatrocentos mil reis: difta de Lisboa fclíenra eduas

léguas , e de Braga quatro , tem cento e feíTenta e

qucirro fogos.

Ckistello , Freguezia no Bifpado do Porto , tem
por Orago S. Miguel , o Pároco he Cura da apre-

áentaçáo do *Abbade de Vandoma, rende vinte e qua-

tro
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iro mil reis : difta de Lisboa cincoenta e cinco le~

guas, e do Porto quatro , tem cincoenta e fete fogos.

Cristello covo , Freguezia no Arcebifpado de

Braga, tem por Orago N. Senhora da Natividade ,

o Pároco he Abbade da aprefentação da Cafa do In-

fantado , rende duzentos mil reis : difta de Lisboa fe-

tenta e duas léguas , ede Braga dez , ^em fetenta e

fete fogos.

Cristellos , Freguezia no Bifpado do Porto , tem

Eor Orago Santo André Apoftolo , o Pároco he Ab-
ade da aprefentação do Papa , do Bifpo , e do Mof-

teiro da Serra de Cónegos Regrantes da Cidade do

Porto , tem quatro mezes cada hum y rende quinhen-

tos mil reis : difta de Lisboa feíTenta léguas y e do
Porto féis , tem oitenta e nove fogos.

Croça , Freguezia no Bifpado do Porto , tem por

Orago S. Pedro Apoftolo , o Pároco he Cura da

aprefentação do D. Abbade do Morteiro de Buftel*

lo da Ordem de S. Bento y rende cem mil reis :

difta de Lisboa feíTenta léguas, e do Porto féis , tem
cento e treze vizinhos.

Crujaes y Freguezia no Arcebifpado de Braga ,

tem por Orago Santa Comba , o Pároco he Vigá-

rio da aprefentação do Abbade de Sequiade , rende

quarenta mil reis: difta de Lisboa feíTenta léguas,

«e de Braga duas , tem vinte e dous moradores.

Santa Cruz, Freguezia no Arcebifpado de Évo-
ra, tem por Orago a Santa Cruz, o Pároco he Ca-

Eelláo Curado da aprefentação de ElRei pelo Tri-

unal da Meza da Confciencia , rende cento e vinte

alqueires de trigo , outro tanto de cevada , e dez mil

reis em dinheiro : difta de Lisboa dezefete léguas,

e de Évora dezefeis , tem oiictlta e quatro rogos.

Santa Cruz, Freguezia no Arcebifpado de Évo-
ra , tem £or Ora^o N. Senhora da Encarnação , o
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Pároco he Capellão Curado aprefentado por EIRet
pelo Tribunal da Meza da Confciencia y rende cen-

to e cincoenta alqueires de trigo , cento e vinte de

cevada 5 e doze mil reis em dinheiro : difta de Lis-

boa trinta léguas 5 e de Évora vinte e huma y tem
trezentos e cincoenta vizinhos.

Santa Cruz , Freguezia no Bifpado de Miran-
da 3 tem por Orago a Invenção da Cruz , o Páro-

co he Cura confirmado da aprefentação do Reitor

de Santa Marinha de Quintella 5 tem oito mil reis

de côngrua
3 e o que rende o pé de altar.: difta de

Lisboa oitenta léguas 5 e de Miranda doze 5 tem ití-

fenta moradores.

Santa Cruz do Bispo 3 Freguezia no Bifpado

do Porto , tem por Orago a Exaltação da Cruz 3 o
Pároco he Vigário collado da aprefentação da Mitra y

rende oitenta mil reis : difta de Lisboa cincoenta e

quatro léguas 3 c do Porto duas
?
tem noventa c oi-

to fogos.

Santa Cruz do Douro 3 nullius Dioecefis 3 na
território do Porto 5 tem por Orago a Santa Cruz ,

o Pároco he Abbade da aprefentação do Vifconde

de Villa-nova de Cerveira 3 collado pelo Abbade de

Soalháes
3 rende três mil cruzados : difta de Lisboa

feíTenta e três léguas 3 e do Porto onze , tem duzen-

tos e feflênta e nove fogos.

CU
Cura ? Freguezia no Arcebifpado de Évora 3 tem

por Orago S. Vicente Martyr , o Pároco he Prior

da aprefentação in fcliàum do Prior do Mofteiro de

S. Vicente de Fora da Cidade de Lisboa, rende du-

zentos e cincoenta mil reis: difta de Lisboa vinte e

huma léguas 3 e de Évora oito 3
tem quatrocentos e

vinte e dous moradores.
Cu-



bàlhÃo, Freguezia no Arcebifpado de Braga ,

tem por Orago N. Senhora da Natividade , o Páro-

co he Cura da aprefentação do Prior do Morteiro

de Paderne de Cónegos Regrantes ,' tem oito mil reis

de côngrua ,eo que rende o pé de altar : difta de

Lisboa fetenta e duas léguas , e de Braga onze , tem

cento e hum vizinhos.

CucujSes, Freguezia no Bifpado do Porto, tem

por Orago S. Martinho Bifpo , o Pároco he Vigário

Regular Monge de S. Bento de aprefentação trien-

ml, tem de renda o pé de altar, que he incerta:

difta de Lisboa quarenta e três léguas, e do Porto

cinco , tem quatrocentos e quatro fogos.

Cunha , Freguezia no Arcebifpado de Braga , tem
por Orago S. Miguel , o Pároco he Abbade do Pa-

droado Real , rende duzentos e cincoenta mil reis i

difta de Lisboa feflenta léguas , c de Braga légua e

meia, tem noventa moradores.

Cunha, Freguezia no Arcebifpado de Braga , tem
por Orago N. Senhora da Allumpção , o Pároco he

Abbade collado da aprefentação da Mitra , rende tre-

zentos e fetenta mil reis : difta de Lisboa feflenta lé-

guas , e de Braga oito , tem fetenta moradores.

Cunha alta , Freguezia no Bifpado de Vifeu,
tem por Orago S. Pedro Apoftolo, o Pároco he Cu-
ra da aprefentação do Abbade de Caííurrães , tem de

côngrua cinco mil reis, e o que rende o pé de al-

tar : difta de Lisboa cincoenta léguas , e de Vifeu
três , tem quarenta e nove fogos.

Cunha baixa, Freguezia no Bifpado de Vifeu*
tem por Orago S. Thomc Apoftolo, o Pároco he
Cura da aprefentação alternativa do Abbade de S.

Pedro deEfpinho, e do Vigário de S. Julião, hum
anno por hum , e outro por outro , rende fcften-

ta mil reis: difta de Lisboa cincoenta léguas , e de

Vi-
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Vifeu três y tem cento e oitenta e fete morado*

res.

Cunhados , Freguezia no Patriarcado 3 tem por

Orago N. Senhora da Luz , o Pároco he Cura da

aprefentação dos Beneficiados de S. Miguel de Tor-

res Vedras, rende fetenta mil reis: difta de Li. boa

oito léguas , tem cento e feíTenta fogos.

Curalha , Freguezia no Arcebifpado de Braga ,

tem por Orago Santo André Apoftolo, o Pároco he

Vigário ad nutum da aprefentaçáo do Vigário colla-

do de S. Vicente deRedondello, tem de renda cin-

coenta e três mil reis: difta de Lisboa oitenta léguas,

e de Braga quatorze
5 tem cincoentá e dous vizinhos.

Cu ropos , Freguezia no Bifpado de Miranda , tem
por Orago Santa Maria Magdalena , o Pároco he Cu-
ra da aprefentaçáo alternativa dos Abbades de Rebor-

dello, ede Candedo
3 tem oito mil reis de côngrua,

c o que rende o pé de altar : difta de Lisboa oiten-

ta léguas , e de Miranda doze , tem quarenta mo-
radores.

Curral de vacas , Freguezia no Bifpado de Mi-
randa , tem por Orago Santo António , o Pároco

he Cura da aprefentaçáo do Abbade de S. Pedro de

Monforte , tem de côngrua oito mil reis , e o que

rende o pé de altar : difta de Lisboa oitenta léguas

,

e de Miranda vinte e duas , tem feííenta e féis vi-

zinhos.

Currellos, Freguezia no Bifpado de Vifeu, tem

por Orago N. Senhora da Purificação , o Pároco he

Vigário da aprefentaçãb do Conde de Villa-nova y

rende duzentos mil reis: difta de Lisboa quarenta e

huma léguas 3 ede Vifeu quatro , tem duzentos mo-
radores.

Curros , Freguezia no Arcebifpado de Braga , tem

por Orago S. Miguel , o Pároco he Vigário da apre-

íer>
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fentação do Reitor de S. Nicoláo de Carrazedo de

Monte negro 3 rende aparenta mil reis: difla de Lis-

boa feíTenta léguas , e de Braga vinte , tem vinte e

fete vizinhos.

Curros , Freguezia no Arcebifpado de Braga , tem
por Orago N. Senhora das Neves, o Pároco he Cu-
ia da aprefentaçáo do D. Abbade Benedi&ino de Re-
foios de Bafto , tem oito mil reis de côngrua , e o
que rende o pé de altar : difla de Lisboa fetenta e

duas léguas , e de Braga doze , tem feíTenta e nove
fogos.

Curvos , Freguezia no Arcebifpado de Braga , tem
por Orago S. Cláudio , o Pároco he Vigário da apre-

fentaçáo do Thefoureiro mor da Ccllcgiada de Bar-

cellos, rende fetenta mil reis : difla de Lisboa fcf-

fenta léguas , e de Braga cinco , tem fetenta morado-

res.

DA
D Acha , Freguezia no Bifpado da Guarda , tem

por Orago S. Miguel , o Pároco he Vigário

da aprefentaçáo de EÍRei pelo Tribunal da

Meza da Confciencia, rende quarenta mil reis: difla

de Lisboa quarenta e duas léguas , e da Guarda dez

,

tem cento e oirenta e nove fogos.

Dados negros, Freguezia no Patriarcado, tem
por Orago Santa Maria Magdalcna , o Pároco he Cu-
ra da aprefentaçáo do povo , tem de renda noventa

alqueires de trigo , trinta de cevada , e duas pipas de

vinho: difla de Lisboa qtiatcrze léguas, tem cento

e vinte e dous moradores.

Daião , Freguezia no Arcebifpado de Praga , tem
por Orago S. Pedro Aj oficio, c Pároco he Abba-
de da aprefentaçáo do Padroado Real s

rende qua-

tro-
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trocemos mil reis: difta de Lisboa fefíenta léguas,

e de Braga cinco
5 tem cento e quatorze fogos.

Dalvares ? Freguezia no Bifpado de Lamego
y

tem por Orago o Efpirito Santo 3 o Pároco he Cu-
rada aprefentação do Reitor de Tarouca 3 tem féis

mil reis de côngrua ,e0 que rende o pé de altar:

difta de Lisboa cincoenta e cinco léguas y e de La-

mego légua e meia , tem feflenta e cinco fogos.

Dantas ^ Freguezia no Arcebifpado de Braga 5 tem
por Orago Sant-Iago Apoftolo, o Pároco heAbba-
de da aprefentação i?i folidum do Marquez de Abran-

tes j rende três mil cruzados : difta de Lisboa fef-

íenta léguas 5 e de Braga três > tem cento e vinte e

hum moradores.

Dantas y Freguezia no Arcebifpado de Braga , tem
por Orago S. Paio 3 o Pároco he Vigário da apre-

fentação do D. Abbade Benedidlino do Mofteiro de

S. Romáo de Neiva 5 tem dez mil reis de côngrua 5

e o que rende o pé de altar: difta de Lisboa feíTen-

ta léguas , e de Braga cinco 9 tem cento e dezoito

fogos.

Dardavaz y Freguezia no Bifpado de Vifcu > tem

por Orago N. Senhora da Natividade 3 o Pároco he

Abbade da aprefentação do Padroado Real 3 rende

quatrocentos mil reis : difta de Lisboa quarenta e qua-

tro léguas y e de Vifeu quatro , tem cento e trinta

c quatro vizinhos.

Darque , Freguezia no Arcebifpado de Braga ,

tem por Orago S. Sebaftiáo, o Pároco he Vigário

da aprefentação da Santa Bafdica Patriarcal , rende

vinte mil reis: difta de Lisboa feífenta e quatro lé-

guas , e de Braga leis 3 tem fetecentos e feífenta e

três vizinhos.

Dasmes 3 Freguezia no Bifpado do Porto , tem
por Orago S. Lourenço y o Pároco he Abbade da

apre-
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aprefentação alternativa do Papa , do Bifpo, e do
Morteiro Beneditino de S. Tiríb , rende oitocentos

mil reis : difta de Lisboa cincoenta e tres léguas e

meia , e do Porto duas e meia , tem cento e leflen-

ta e oito fogos.

DE

Degollados 3 Freguezia no Bifpado de Portale-

gre , tem por Orago N. Senhora da Graça , o Pá-

roco he Cura da aprefentação da Mitra, rende tres

moios de trigo : difla de Lisboa trinta e tres léguas,

e de Portalegre fete , tem quarenta e dous vizinhos.

DeilÃo , Freguezia no Bifpado de Miranda , tem
por Orago N. Senhora da Aftumpção , o Pároco he

Cura da aprefentação do Reitor de Rabal , çem de

côngrua féis mil e quinhentos reis > e o que rende

o pe de altar : difta de Lisboa oitenta léguas 3 ede
Miranda oito, tem vinte e féis moradores.

DelÃes , Freguezia no Arcebifpâdo de Braga , tem
por Orago o Salvador, o Pároco he Abbade da apre-

fentação Ordinária do concurfo , rende trezentos e

feíTenta mil reis : difta de Lisboa cincoenta e fete lé-

guas , ede Braga tres , tem fetenta e hum vizinhos.

DesermillO 5 Freguezia no Bifpado de Vifeu,

tem por Orago S. Pedro Apoftolo , o Pároco he Cu-
ra da aprefentação- do Vigário de Romans, tem de

côngrua dez mil e quinhentos reis , e o que rende

o pé de altar : difta de Lisboa cincoenta e duas lé-

guas , e de Vifeu quatro , tem trinta e cinco fogos.

Desgracias, Freguezia no Bifpado deCoimSra,
tem por Orago S. Sebaftiáo , o Pároco he Cura da apre-

fentação do Prior de Pombalinho , rende trinta mil

reis : difta de Lisboa vinte e oito léguas , e de Co-
imbra quatro , tem cento e cincoenta e dous mora*

dores.

Des-
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Deste , Freguezia no Arcebifpado de Braga y tem

por Orago S. Mamede,, o Pároco he Vigário col-

lado da aprefentaçáo do Trjefoureiro mor da Sé de
Braga , rende trezentos mil reis : difta de Lisboa fef-

fenta léguas ^ e de Braga huma , tem cento e dez mo-
radores.

Destriz ( Santa Maria de ) Freguezia no Bifpa-

do de Vifeu y o Pároco he Cura da apreíèntacão do
Vigário de S. Miguel de Câmpia 3

rende trinta mil
reis : difta de Lisboa quarenta e cinco léguas 3 e de

Vifeu íeis 5 tem noventa e ktt fogos.

Deucriste 5 Freguezia no Arcebifpado de Bra-

ga 5 tem por Orago S. Mamede y o Pároco he Vi-

gário collado da aprefentaçáo do Arciprefte da Col-

legiada deBarcellos, rende fetenta mil reis: difta de

Lisboa feífenta léguas , e de Braga cinco , tem oi-

tenta moradores.

Dl

Diaxere , Freguezia no Reino do Algarve , tem
por Orago N. Senhora da Conceição 3 o Pároco he

Cura da aprefentaçáo da Mitra ., rende duzentos e

trinta alqueires de trigo : difta de Lisboa quarenta lé-

guas 5 e de Faro
5 Cidade Capital 3 doze 3 tem cen-

to a vinte vizinhos.

Dine j Freguezia no Bifpado de Miranda
} tem

por Orago N. Senhora da Aííumpçáo 3 o Pároco he

Cura da aprefentaçáo do Reitor de Paramio
5 tem

oito mil reis de côngrua y e o que rende o pé de al-

tar: difta de Lisboa oitenta e fete léguas 3 e de Mi-
randa treze 5 tem trinta fogos.

Divor 3 Freguezia no Arcebifpado de Évora , tem
por Qrago N. Senhpra da Graça 5 o Pároco he Cu-
ra da aprefentaçáo do Arcebifpo 5 rende trezentos e

trinta e dous alqueires de trigo ^ e cento e fete de

ceva-
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cevada: difta de Lisboa vinte e nove léguas, e de

Évora huma e meia , tem cento e cincoenta e fete

fogos.

DO
DoçÃos , Freguezia no Arcebifpado de Braga , tem

por Orago N. Senhora da Annunciaçáo, o Faroco

he Abbade da aprefentação da Mitra, rende quatro-

centos mil reis : difta de Lisboa feííènta e duas lé-

guas , e de Braga três , tem fetenta e oito fogos.

S. Domingos , Freguezia no Arcebifpado de Évo-
ra , tem por Orago o mefmo Santo , o Pároco lie

Capelláo Curado da aprefentação de EIRei pelo Tri-

bunal da Meza da Confciencia, rende cento e cin-

coenta alqueires de trigo , e cento e vinte de cevada

:

difta de Lisboa dezoito léguas , e de Évora dezefeis

,

tem cento e trinta e três moradores.

S. Domingos, Freguezia no Bifpado de Elvas,

tem por Orago o mefmo Santo , o Pároco he Cura
da aprefentaçio da Mitra , rende feíTenta mil reis

:

difta de Liiboa trinta léguas, e de Elvas cinco, tem
doze fogos.

Dominguizo, Freguezia no Bifpado da Guarda,
tem por Orago o Efpirito Santo , o Pároco he Cu-
ra da aprefentação do Prior de S. Joáo^de Monte
in Collo , da Villa da Covilhã , tem dezoito mil
reis de côngrua , e o que rende o pé de altar : difta

de Lisboa quarenta léguas, e da Guarda fete, tem
quarenta moradores.

Donai, Freguezia no Bifpado de Miranda, tem
Í)or Orago N. Senhora do Kofario , o Pároco he
feitor da aprefentaçio da Cafa de Bragança , rende
cincoenta mil reis : difta de Lisboa oitenta léguas ,

c de Miranda nove , tem cincoenta e hum vizinhos.

Donas , ou Aldeã das Donas , Freguezia no
Bit
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Bifpado da Guarda , tem por Orago N. Senhora da

Annunciação , o Pároco he Prior da aprefentaçáo do
Padroado Real , rende duzentos mil reis : difta de
Lisboa quarenta e três léguas , e da Guarda nove ,

tem cento e treze vizinhos.

Doxim, Freguezia no Arcebifpado de Braga , tem
por Orago o Salvador , o Pároco he Abbade da apre-

fentaçáo da Mitra pelo concurío , rende trezentos mil

reis : difta de Lisboa feíTenta léguas , .e de Braga hu-
ma e íncia, tem feíTenta e féis vizinhos.

Donoes , Freguezia no Arcebiípado de Braga, tem
por Orago S. Pedro Apoftolo, o Pároco he Vigá-
rio collado da aprefentaçã^ do Reitor da Vilia de
Monte Alegre y

rende fetenta e cinco mil reis : difta

de Lisboa fetenta e duas léguas , e de Braga onze j

tem cincoenta e três vizinhos.

Dornellas , Freguezia no Arcebifpado de Bra-

fa,
tem por Orago S. Pedro Apoftolo, o Pároco

e Vigário collado da aprefentaçáo da Mitra , rende

fetenta mil reis : difta de Li. boa feíTenta e féis léguas >

e de Braga dez, tem cento e fete vizinhos.

Dornellas , Freguezia no Arcebiipado de Bra-

ga, tem por Orago o Salvador, o Pároco he Ab-
bade da aprefentaçáo da Micra pe!o concurfo , ren-

de quinhentos mil reis: diftá de LLboa cincoenta e

oito léguas, e de Braga duas, tem oitenta e féis vi-

zinhos.

Dornellas , Freguezia no Bifpado da Guarda,

tem por Orago N. Senhora das Neves , o Pároco he

Prior da aprefentaçáo alternativa do Papa , e Bifpo ,

rende duzentos mil reis : difta de Lisboa quarenta lé-

guas , e da Guarda doze , tem cento e feíTenta e hum
vizinhos.

Dornellas , Freguezia no Bifpado de Vifeu , tem

porX)rago S. Sebaítiâo > o Pároco he Cura da apre-

ícn-
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fentação do Vigário de Pena verde , tem nove mil

reis de côngrua , e o que rende o pé de altar : difta

de Lisboa quarenta e oito léguas , e de Vifeu cinco ,

tem cento e fetenta fogos.

Dornes, Freguezia no Bifpado de Coimbra , tem

por Orago N. Senhora do Pranto , o Pároco hc Vi-

gário da apreíentação de EIRei pelo Tribunal da Me-
za da Confciencia , rende cento e cincoenta mil reis

:

difta de Lisboa vinte e cinco léguas , e de Coimbra

nove 3 tem vinte e cinco vizinhos.

Dorraes , Fregvezia no Arcebifpado de Braga ,

tem por Orago S. Lourenço, o Pároco he Vigário

da aprefentaçáo do Abbade de S. Pedro Fins de Ta-

mel, rende cincoenta mil reis: difta de Lisboa fef-

fenta léguas , e de Braga quatro , tem cincoenta c

dous moradores.

Dous portos , Freguezia no Patriarcado, tem
por Orago S. Pedro dos Grilhões, o Pároco he Cu-
ra , tem Coadjutor , ambos aprefentados pelas qua-

tro Freguezias daVilla de Torres Vedras : a faber,

Santa Maria do Caftello , S. Pedro Apoftolo , Sant-

iago , e S.Miguel, alternativamente; o Cura tem
de renda trinta e hum mil reis , e o Coadjutor qua-

tro mil reis de côngrua , e parte do que rende o pé
de altar : difta de Lisboa féis léguas , tem quinhen-

tos e trinta e hum moradores.

DU
Duas Igrejas, Freguezia no Arcebifpado de Bra-

Í;a, tem por Orago N. Senhora da Aífumpçáo, o
Jaroco hc Reitor de concurfo , rende duzentos mil
reis: difta de Lisboa iétTenta léguas , e de Braga três,

tem trezentos e quarenta e leis vizinhos.

Duas Igrejas , Freguezia no Bifpado do Por-

to , tem por Orago S. Silveftre , o Pároco he Cu-
ra
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ra da aprcfentaçáo do Abbade de S. Jorge , rende

Vinte mil reis : difta de Lisboa quarenta e oito lé-

guas , e do Porto quatro , tem trinta e dous mora*
dores.

Duas Igrejas ( Santa Mana de ) Freguezia no
Bifpado do Porto , tem por Qrago N. Senhora da
Expe&açáo , o Pároco he Abbade da aprefentaçáo al-

ternativa do Papa, do Bifpo , e do Prior do Mol-
teiro dos Cónegos Regrantes da Serra, rende qui-

nhentos mil reis : difta de Lisboa cincoenta e quatro

léguas 5 e do Porto cinco , tem noventa efete rogos.

Duas Igrejas, Freguezia no Bifpado de Miran-

da, tem por Orago N. Senhora da Affumpçáo, o
Pároco he Abbade da aprcfentaçáo da Mitra, rende

feiscentos mil reis : difta de Lisboa oitenta léguas y

e de Miranda huma , tem cento e oitenta fogos.

Dijme, Freguezia no Arcebifpado de Braga, tem
por Orago S. Martinho Bifpo , o Pároco he Prior

da aprefentaçáo da Camera Ecclefiaftica de Braga
,

rende duzentos e cincoenta mil reis : difta de Lis-

boa feffenta léguas, fica' nos fuburbios de Braga, tem
cento e cincoenta e quatro fogos.

ED
EDral , Freguezia no Bifpado de Miranda y

tem por Orago S. Romão , o Pároco he Rei-

tor da aprefentaçáo da Mitra, rende cento e

vinte mil reis: difta de Lisboa oitenta léguas, e de

Miranda dezoito , tem cento e quarenta rogos.

Edroza, Freguezia no Bifpado de Miranda, tem
por Orago Santa Eulália , o Pároco he Cura da apre-

fentaçáo do Reitor de Ouzilháo , tem de côngrua nove

mil e quinhentos reis, e o que rende o pe de aluar:

v diíU
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difta de Lisboa oitenta léguas , e de Miranda doze ,

tem feffènta e féis vizinhos.

Edrozo , Freguezia no Bifpado de Miranda , tem

por Orago Santa Marinha , o Pároco he Abbade d3

aprefentaçáo alternativa do Papa , e Bifpo , rende du-

zentos mil reis : difta de Lisboa oitenta léguas , e de

Miranda dez, tem trinta e quatro vizinhos.

EG
»

Ega , Freguezia no Bifpado de Coimbra, tem por

Orago N. Senhora da Graça /o Pároco he Vigá-

rio collado da aprefentaçáo de ElRei pelo Tribunal

da Meza da Confciencia, rende duzentos mil reis:

difta de Lisboa trinta léguas , e de Coimbra duas,

tem cento e quinze vizinhos.

El

Eja , Freguezia no Bifpado do Porto , tem por

Orago N. Senhora da AiTumpção , o Pároco he Cu-
ra com renúncia da aprefentaçáo do Cabido da Sé
do Porto , rende trinta mil reis: difta de Lisboa cin-

coenta e quatro léguas , e do Porto féis , tem fef-

fenta e féis vizinhos.

Eira-vedra , Freguezia no Arcebifpado deBra-^

ga , tem por Orago S. Paio , o Pároco he Abbade
da aprefentaçáo da Cafa de Calhariz , rende quatro-

centos mil reis: difta de Lisboa feíTenta léguas, e de

Braga quatro , tem cento e fetenta e féis vizinhos.

Eirado , Freguezia no Bifpado de Vifeu , tem
por Orago N. Senhx>ra da Conceição, o Pároco he

Cura da aprefentaçáo do Abbade de Coruche , tem
nove mil reis de côngrua , e o que rende o pé de

altar : difta- de Lisboa quarenta e oito léguas , e de

Vifeu féis , tem fellènta e fete fogos.

Eiras, Freguezia no Arcebifpado de Braga, tem
Part. L O por
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por Orago Santa Comba , o Pároco he Abbade da.

aprefentação do Vifconde de Viíla-nova de Cervei-

ra, rende duzentos e cincoenta mil reis: difta de Lis*

boa feíTenta e huma léguas , e de Braga íeis e meia y
tem oitenta e nove fogos.

Eiras, Freguezia no Arcebifpado de Braga, tem
por Orago N. Senhora da Expectação , o Pároco ht

Vigário da aprefentação do Reitor de Santo Eftcváo

,

rende cincoenta mil reis : difta de Lisboa oitenta lé-

guas , e de Braga quinze , tem feffenta e féis vizi-

nhos.

Eiras , Freguezia no Bifpado de Coimbra, tem
por Orago Sant-Iago Apoftolo, o Pároco he Vigá-

rio da aprefentação do Mòfteiro de Cellas de Reli-

gíofas de S. Bernardo , rende cem mil reis : difta de

Lisboa trinta e cinco léguas , c de Coimbra huma ,

tem duzentos e quarenta e féis vizinhos.

Eiriz, Freguezia no Arcebifpado de Braga , tem

Eor Orago S. João Euangelifía , o Pároco he Ab-
ade da aprefentação da Mitra , rende quinhentos mil

reis : difta de Lisboa cincoenta e fete léguas , e de

Braga cinco , tem cento e dezefete fogos.

Eiró, Freguezia no Arcebifpado de Braga, tem

por Orago o Salvador , o Pároco he Vigário colla-

do da aprefentação in folidum do Reitor de S. Pedro

dos Sapiáos , rende oitenta e cinco mil reis : difta

de Lisboa fetenta e duas léguas , e de Braga doze ,

tem cento e dous moradores.

Eixes, Freguezia no Arcebifpado de Braga, tem

por Orago S. Friic3:uoío , o Pároco he Cura da apre-

fentação do Vigário de Suzães , rende quarenta mil

reis: difta de Lisboa feíTenta e huma léguas , e de

Braga vinte , tem trinta e hum moradores."

Eixo , Freguezia no Bifpado de Coimbra, tem

por Orago Santo líidoro , o Pároco he Reitor da

apre-



EM EN 2oj>

aprefentação da Cafa de Bragança , rende duzentoá

mil reis : difta de Lisboa quarenta e três léguas, tí

de Coimbra nove , tem fetecentos e cincoenta fogos.

EM
Emeres ( Santa Maria de ) Freguezia no Arcé-

bifpado de Braga , tem por Orago N. Senhora da

Expe&açáo , o Pároco he Vigário collado da apre-

fentação do Reitor de Carrazedo , rende cento e do-

ze mil reis : difta de Lisboa feííenta e féis léguas , c

de Braga dezoito , tem fetenta e cinco fogos.

S. EMILTÃ03 Freguezia np Arcébifpado de Braga,
tem por Orago o mefmo Sinto , o Pároco he Cu-
ra da aprefentação do Cabido da Collegiada de Gui-

marães , rende quarenta mil reis : difta de Lisboa fef-

fenta léguas , e de Braga duas, tem quinze fogos.

EN
Encourados, Freguezia no Arcébifpado de Bra-

ga, tem por Orago Sant lago Apoftolo, o Pároco
he Cura da aprefentação do Reitor de Santo Eloi dó)

Convento de Villar de Frades , rende cincoenta mil
reis : difta de Lisboa feííenta e huma léguas , e dè
Braga légua e meia , tem oitenta e fete fogos.

Enfias (Santa Maria de) Freguezia no Arcébif-

pado de Braga , tem por Orago N. Senhora da Ex-
pectação ., o Pároco he Reitor da aprefentação da
Prelada do Convento de N. Senhora dos Remédios
da Cidade de Braga , rende cem mil reis : difta de
Lisboa feííenta c duas léguas , e de Braga três , tem
cento e oito vizinhos.

Ensalde , Freguezia no Arcébifpado de Braga
,

tem por Orago N. Senhora da Natividade, o Páro-
co he Abbade da aprefentação de Pedro Vieira dá

Silva Telles da Cidade de Lisboa, rende trezentos c

O ii trin-
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trinta mil reis : difta de Lisboa feíTenta e oito léguas

,

e de Braga nove , tem cento e feíTenta e três vizi-

nhos.

Entradas , Freguezia no Arcebifpado de Évora y

tem por Orago Sant-Iago Apoftolo , o Pároco he

Prior da aprefentaçáo de!Rei pelo Tribunal da Me-
za da Confciencia , rende três moios de trigo , dons

de cevada , e vinte mil reis em dinheiro : difta de

Lisboa vinte e duas léguas, e de Évora quinze, tem
cento e cincoenta e dous vizinhos.

Entre ambos os rios , Freguezia no Bifpado

do Porto , tem por Orago S. Miguel , o Pároco he

Abbade da aprefentaçáo do Papa , do Bifpo , e dos

Monges Benedi&inos do Mofteiro de Paço de Sou-

za , rende cento e cincoenta mil reis : difta de Lis-

boa feíTenta e duas léguas 3 e do Porto féis , tem trin-

ta fogos.

Entre ambos os rios , Freguezia no Arcebifpa-

do de Braga , tem por Orago S. Miguel , o Páro-

co he Abbade da aprefentaçáo Ordinária de concur-

fo, rende quatrocentos e, cincoenta mil reis: difta

de Lisboa feíTenta e cinco léguas > e de Braga cin-

co, tem cento e vinte e hum moradores.

Envendos , Freguezia no Priorado do Crato , tem
por Orago N. Senhora da Graça , o Pároco he Cu-

ra da aprefentaçáo do Grão Prior , rende cem mil

íeis : difta de Lisboa trinta léguas , e do Crato cin-

co, tem trezentos e vinte e oito fogos.

Enxara do Bispo , Freguezia no Patriarcado ,

tem por Orago N. Senhora da AíTumpçáo , o Pá-

roco he Vigário da aprefentaçáo do Padroado Real,

rende trezentos mil reis : difta de Lisboa cinco lé-

guas, tem duzentos e fetenta e hum vizinhos.

Erv
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Erada , Freguezia no Bifpado da Guarda, tení

por Orago S. Pedro Apoftolo , o Pároco he Cura

da aprefentaçáo do Prior dò Paul , rende trinta mil

reis : difta de Lisboa cincoenta léguas , eda Guar-

da nove 3 tem fetenta e féis vizinhos.

Ereira , Freguezia no Patriarcado , tem por Ora-

go o Efpirito Santo , o Pároco he Cura da aprefen-

taçio do Commendador de Malta, rende feífenta mil

reis : difta de Lisboa doze léguas , tem fetenta e três

vizinhos.

Ericeira , Freguezia no Patriarcado , tem por

Orago S. Pedro Apoftolo , o Pároco he Cura da

aprefentaçáo da Mitra, rende oitenta mil reis: difta

de Lisboa féis léguas , tem trezentos e cincoenta e

três vizinhos.

Erívo , Freguezia no Bifpado do Porto , tem por

Orago S. Vicente Martyr , o Pároco he Cura da

aprefentaçáo do D. Abbade Benedi&ino do Mortei-

ro de Paço de Souza , tem nove mil reis de côn-

grua , e o que rende o pé de altar : difta de Lisboa

cincoenta e duas léguas, e do Porto cinco, tem no-

venta e quatro fogos.

Ermélo , Freguezia no Arcebifpado de Braga y

tem por Orago S. Vicente Martyr , o Pároco he Ab-^
bade da aprefentaçáo do Marquez de Marialva, ren-

de hum conto de reis: difta de Lisboa feffenta ehu-
nia léguas , e de Braga dez , tem cento e oitenta vi-

zinhos.

Ermelo (Santa Maria de ) Freguezia no Arce-

bifpado de Braga , o Pároco he Cura da aprefenta-

çáo do Abbade de S. Pedro do Valle , tem féis mil

reis de côngrua, e o que rende o pé de altar: difta

dd Lisboa feífenta e féis léguas , e de Braga féis ,

tem noventa e fete fogos.

Ermida ^ Freguezia no Arcebifpado de Braga , tem
por
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Í>or Orago Santa Comba, o Pároco he Vigário col-

ado da aprefentação da Camera Ecdefiaflica de Bra-

ga, rende noventa mil reis : difta de Lisboa feííenta

léguas , e de Braga quatorze , tem fetenta e íeis vi-

zinhos.

Ermida , Freguezia no Arcebifpado de Braga ,

tem por Orago S. Silveftre , o Pároco he Vigário da

aprefentação do Abbade de S. Miguel de Entre am-

faos os rios , rende trinta mil reis : difta de Lisboa

feííenta e féis léguas, e de Braga cinco, tem vinte

e féis moradores.

Ermida do Douro , Freguezia no Bifpado de

Lamego, tem por Orago S. Pedro Apoftolo, oPa-
yoco he Abbade da aprefentação turnaria do Papa,
e Conde Almirante de Portugal , rende quatrocen-

tos e cincocnta mil réis : difta de Lisboa cincoenta

léguas , e de Lamego cinco , tem feííenta e hum vi-

zinhos.

Ervas tenras, Freguezia no Bifpado de Vifeu,
tem por Orago N. Senhora da Conceição, o Páro-

co he Cura da aprefentação do Reitor de Santo An-
dré de Pinhel , rende quarenta e cinco mil reis : difta

de Lisboa cincoenta e cinco léguas , e de Vifeu do-

ze , tem feííenta e dous vizinhos.

Ervedal, Freguezia no Arcebifpado de Évora,
tem por, Orago S. Barnabé, o Pároco he Prior da

aprefentação delRei pelo Tribunal da Meza da Con-
fciencia , rende três moios de trigo , dous dç ceva-

da , e vinte mil reis em dinheiro : difta de Lisboa

vinte e quatro léguas , e de Évora nove , tem noven-

ta e cinco fogos.

Ervedal , Freguezia no Bifpado de Coimbra ,

tem por Orago S. André Apoftolo, o Pároco he Vi-

gário da aprefentação do Padroado Real , rende cen-

tp e cincoenta mil reis: difta de Lisboa quarenta lé-

guas*
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guas , c de Coimbra dez , tem duzentos e noventa

e dous vizinhos.

Ervededo , Freguezia no Arcebifpado de Braga ,

tem por Orago S. Martinho Bifpo , o Pároco he Rei-

tor collado da aprefentaçáo da Mitra , rende duzen-

tos mil reis : difta de Lisboa fetenta e féis léguas , e

de Braga quinze , tem cento e fetenta e três vizi«

nhos.

Ervedeira , Freguezia no Bifpado de Elvas , tem
por Orago S. Pedro Apoftolo , o Pároco he Cura

da aprefentaçáo delRei pelo Tribunal da Meza da

Confciencia , rende quarenta mil reis : difta de Lis-

boa trinta léguas, e de Elvas nove, tem feflenta fe

oito fogos.

Ervedozinha , Freguezia no Bifpado de Lame-
go , tem por Orago o Efpirito Santo , o Pároco he

Cura da aprefentaçáo do Reitor de Azevo , tem dous
mil e feiscentos reis de côngrua , c o que rende o
pé de altar : difta de Lisboa feflenta léguas , e de La-

mego onze, tem fetenta e três vizinhos.

Ervedoza , Freguezia no Bifpado de Miranda ,

tem por Orago S. Martinho Bifpo , o Pároco he Cu-
ra da aprefentaç|o do Abbade de Penas juntas , tem
féis mil reis de côngrua , e o que rende o pé de at»

tar : difta de Lisboa oitenta léguas , e de Miranda
treze , tem cem vizinhos.

Ervidel , Freguezia no Arcebifpado de Évora,
tem por Orago S. juliáo , o Pároco he Cura da apre-

fentaçáo da Mitra , rende duzentos e dez alqueires

de trigo , e hum moio de cevada : difta de Lisboa

vinte e huma léguas, c de Évora onze, tem cento

e quarenta fogos.

Er\ ões , Freguezia no Arcebifpado de Braga , tem
por Orago S. João Baptifta , o Pároco he Reitor da

aprefentaçáo do Commendadoç de Malta , rende cen-

to
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to e oitenta mil reis : difta de Lisboa fetenta léguas,

e de Braga dezoito % tem duzentos e vinte fogos.

ES
EscalhÃo 3 Freguezia no Bifpado de Lamego ,

tem por Orago N. Senhora dos Anjos
3 o Pároco

lie Reitor da aprefentação alternativa do Papa
3
e Bif-

po , rende quarenta mil reis : difta de Lisboa feíTen-

ta léguas 5 e de Lamego dezefeis , tem quatrocentos

e vinte fogos.

Escalos de baixo ., Freguezia no Bifpado da

Guarda
?
tem por Orago S. Silveftre^ o Pároco he

Vigário da aprefentação delRei pelo Tribunal daMe-
za da Confciencia 3 rende quarenta mil reis : difta de

Lisboa quarenta léguas, e de Miranda quatorze, tem
oitenta moradores.

Escalos de cima , Freguezia no Bifpado da

Guarda, tem por Orago S.Pedro Apoftolo, o Pá-

roco be Vigário da aprefentação delRei pelo Tri-

bunal da Meza da Confciencia
3
rende quarenta mil

reis: difta de Lisboa quarenta léguas , e de Miran-

da doze , tem cen& e trinta vizinhos.

Escamarão , Freguezia no Bifpado de Lamego,
tem por Orago N. Senhora da Natividade ?

o Pá-

roco he Reitor collado da aprefentação do D. Ab-

bade Beneditino de S. João de Pcndorada , rende

quarenta mil reis : difta de Lisboa cincoenta léguas ,

e de Lamego oito, tem trinta e féis moradores.

Escapães, Freguezia no Bifpado do Porto, tem

por Orago S. Martinho , o Pároco he Abbade da

aprefentação Ordinária de conenrfo , rende duzen-

tos e quarenta mil reis: difta de Lisboa quarenta c

cinco léguas , e do Porto cinco , tem cem vizinhos.

Escarigo , Freguezia no Bifpado da Guarda ,

tem por Orago S. Sebaftião , o Pároco he Cura da

apre-
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aprefentação do Commendador de S. João de Mal-

ta da Villa da Covilhã , rende vinte mil reis : difta

de Lisboa cincóenta léguas, e da Guarda féis, tem
fetenta e três moradores.

Escarigo , Freguezia no Bifpado de Lamego
,

tem por Orago S. Miguel , o Pároco he Vigário col-

lado da aprefentação Ordinária de concurfo , rende

duzentos mil reis : difta de Lisboa feííenta e quatro

legugs*> e de Lamego dezefeis, tem cento e quinze

fogos.

'

Escaris, Freguezia no Arcebifpado de Braga,

tem por Orago S. Mamede, o Pároco he Abbade
da aprefentação da Mitra de concurfo, rende duzen-

tos e oitenta mil reis : difta de Lisboa feííenta e hq-

ma léguas ? e de Braga duas, tem feflenta moradores.

Escaris , Freguezia no Bifpado do Porto , tem
por Orago Santo André Apcftolo , o Pároco hc Rei-

tor da aprefentação das Rcligiofas de S. Bento da

Cidade do Porto , rende oitenta mil reis : difta de

Lisboa quarenta e oito léguas 3 edo Porto cinco ,

tem duzentos moradores.
- Escoural , Freguezia no Arcebifpado de Évora,
tem por Orago Sant-Iago Apoftolo , o Pároco he

Cura da aprefentação da Mitra, rende quatrocentos

e vinte alqueires de trigo, e duzentos e fetenta de

cevada : difta de Lisboa quinze léguas , e de Évora
quatro, tem duzentos e quarenta e dous fogos.

Escudeiros , Freguezia no Arcebifpado de Bra-

f;a,
tem por Orago S. Pedro Apoftolo, o Pároco

ie Vigário da aprefentação do Meftre Efcola de Bra-

ga , rende feííenta mil reis : difta de Lisboa feííenta

léguas, e de Braga huma, tem cento e quatro vi-

zinhos.

Esgurquella, Freguezia no Bifpado de Lame-
go , tem por Orago S. Domingos , o Pároco he Cu-

ra
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ra da aprefentaçao do Reitor de Fonte arcada , tem de
côngrua dous mil e quatrocentos reis, e o que rende

o pé de altar : difta de Lisboa cincoenta e duas lé-

guas , e de Lamego cinco , tem feííenta moradores.

Esgueira , Freguezia no Bifpado de Coimbra,
tem por Orago Santo André Apoflolo , o Pároco
he Vigário da aprefentaçao da Abbadeça de Lorvão ,

rende trezentos mil reis : difta de Lisboa quarenta lé-

guas , e de Coimbra nove, tem quinhentos e tinçoen-

ta e quatro fogos.

Esmeriz, Freguezia no Arcebifpado de Braga,
tem por Orago S. Pedro Apoflolo , o Pároco he Ab-
bade da aprefentaçao da Mitra pelo concurfo , ren-

de trezentos e cincoenta mil reis : difta de Lisboa fef-

fenta léguas, e de Braga três, tem feííenta e cinco

fogos.

Esmolfe, Freguezia no Bifpado de Vifeu, tem
por Orago N. Senhora da Conceição , o Pároco he

Cura da aprefentaçao do Abbade do Caftello de Pe-

nalva , rende trinta e dous mil reis : difta de Lisboa

cincoenta léguas , e de Vifeu três , tem cento e fe-

te fogos.

Esmoriz (Santa Maria de) Freguezia no Bifpa-

do do Porto , o Pároco he Abbade da aprefentaçao

da Cafa do Infantado , rende fetecentos mil reis : difta

de Lisboa quarenta e fete léguas , c do Porto três ,

tem duzentos e vinte e três moradores.

Espadanedo , Freguezia no Bifpado de Miran-

da, tem por Orago S.Miguel, o Pároco he Cura

da aprefentaçSff^ò Reitor de Macedo dos Cavallei-

ros , tem de côngrua féis mil reis, e o que rende

o pé de altar: difta de Lisboa noventa léguas, ede
Miranda nove, tem cincoenta e três vizinhos.

Espadanedo , Freguezia no Bifpado de Lame-

go , tem por Orago S. Chriftováo , o Pároco he Ab-
bade
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bade da aprefentaçáo do Padroado Real ^ rende qua-

trocentos e cincoenta mil reis : difta de Lisboa cin-

coenta e quatro léguas , e de Lamego fete ^ tem cen-

to e vinte e féis moradores.

Espargo 5 Freguezia no Bifpado do Porto 3 tem
por Orago Sant-Iago , o Pároco he Abbade da apre-

fentaçáo alternativa do Papa 3
doBifpo 3 e dos Mon-

ges Bentos de Cucujáes^ que tem o terceiro mez ,

rende trezentos mil reis : difta de Lisboa quarenta e

oito léguas 3 e do- Porto quatro > tem noventa efei$

vizinhos.

Espariz y Freguezia no Bifpado de Coimbra , tem

por Orago N. Senhora da Annunciação 5 o Pároco

he Prior da aprefentaçáo da Mitra 5 rende cento e

feíTenta mil reis : difla de Lisboa quarenta léguas 3 e

de Coimbra fete , tem trinta e fete vizinhos.

Especioza 3 Freguezia no Bifpado de Miranda,

tem por Orago S. Genezio 3 o Pároco he Cura da

aprefentaçáo do Abbade de S. Genezio 5 tem de ren-

da o pé de alçar : difta de Lisboa oitenta léguas , e

de Miranda duas, tem trinta e três moradores.

Esperança 3 Freguezia no Arcebifpado de Bra-

ga , tem por Orago S. BarthoJorneu Apoftolo , o Pá-

roco he Abbade da aprefentaçáo da Mitra ?
rende

quatrocentos mil reis : difta de Lisboa feíTenta léguas

,

e de Braga quatro 5 tem cento e fete vizinhos.

Espiçandeira y Freguezia no Patriarcado y tem
por Orago S. Sebaftiáo y o Pároco he Vigário col-

lado da aprefentaçáo do povo 5 tem de renda dous

moios de trigo
3 duas pipas de vinho 5 e o que ren-

de o pé de altar : difta de Lisboa nove léguas , tem
trinta e dous moradores.

Espinhal , Freguezia no Bifpado de Coimbra ,

tem por Orago S. Sebaftiáo , o Pároco he Vigário

collado da aprefentaçáo do Prior de S. Miguel de

Pc-
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Pcnella , rende cem mil reis : difta de Lisboa trin-

ta léguas , e de Coimbra quatro , tem trezentos c
quarenta e cinco fogos.

Espinhel , Freguezia no Bifpado de Coimbra , terrí

por Orago N. Senhora da AíTumpção , ó Pároco he
Vigário da aprefentaçáo da Cafa de Bragança, ren-

de duzentos mil reis : difta de Lisboa quarenta e duas

léguas , e de Coimbra fete , tem oitenta e fete fogos.

Espinho , Freguezia no Arcebifpado de Braga ,

cem por Orago S. Martinho Bifpo , o Pároco he Vi-

gário da aprefentaçáo do Deão da Sé de Braga , ren-

de cincoenta mil reis : difta de Lisboa feífenta lé-

guas , e de Braga huma, tem cincoenta e nove fo-

gos.

Espinho , Freguezia no Bifpado de Vifeu, tem
por Orago S. Pedro Apoftolo , p Pároco he Abba-
de da aprefentaçáo do Senhor dé Belmonte , rende

quinhentos mil reis : difta de Lisboa cincoenta lé-

guas, e de Vifeu duas, tem cento e noventa e três

moradores,

Espinho, Freguezia no Bifpado de Coimbra, tem
por Orago S. Pedro Apoftolo , o Pároco he Vigá-

rio da aprefentaçáo c!o Cabido da Sé de Coimbra ,

rende duzentos e vinte mil reis: difta de Lisboa trin-

ta e quatro léguas , e de Coimbra cinco , tem du-

zentos e cincoenta e dous vizinhos.

Espinhozklla , Freguezia no Bifpado de Miran-

da, tem por Orago Santo Efteváo , o Pároco he Abo-

bade da aprefentaçáo da Cafa de Bragança , rende qua-

trocentos mil reis : difta de Lisboa fetenta e féis lé-

guas, e de Miranda dez , tem cincoenta e oito vi-

linhos.

Espinhozo, Freguezia no Bifpado de Miranda,
tem por Orago Santo Efteváo , o Pároco he Cura

da aprefentaçáo do Abbade de Candedo , tem oito

mil
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mil reis de côngrua, e o que rende o pé de altar:

difta de Lisboa fetenta e oito léguas, e de Miranda

quinze , tem feííenta vizinhos.

Espirito Santo , Freguezja no Arcebifpado de

Évora , tem por Orago o Efpirito Santo , o Pároco

he Cura da aprefentaçáo de EIRei pelo Tribunal da

Meza da Confciencia , rende dous moios de trigo

,

moio e meio de cevada , e dez mil reis em dinhei-

ro : difta de Lisboa trinta léguas , e de Évora vinte

e duas , tem quatrocentos e féis fogos.

Espite , Freguezia no Bifpado de Leiria
5 tem por

Orago S. João Baptifta , o Pároco he Cura da apre-

fentaçáo da Mitra , rende cem mil reis : difta de Lis-

boa vinte e quatro léguas
3

e de Leiria três, tem du-

zentos e fetenta e féis vizinhos.

Espiunca , Freguezia no Bifpado de Lamego *

tem por Orago S. Martinho Bifpo , o Pároco he Vi-

gário da apreíèntaçáo do Abbade Benedi&ino do Mof-
teiro de S. João de Pendorada , rende cincoenta mil

reis : difta de Lisboa feííenta léguas , e de Lamego
fete , tem trezentos moradores.

Esporões, Freguezia no Arcebifpado de Braga %
tem por Orago Sant-Iago , o Pároco he Vigário col-

lado da aprefentaçáo da Mitra , rende oitenta mil
reis: difta de Lisboa feííenta léguas , e de Braga três,

tem cento e fetenta e cinco fogos.

Espozende, Freguezia no Arcebifpado de Bra-

ga 3 tem por Orago N. Senhora da Graça 5
o Páro-

co he Vigário collado da aprefentaçáo do Cabido da
Se de Braga , rende cento e trinta mil reis: difta de
Lisboa feííenta léguas , e de Braga cinco , tem cen-*
to e oitenta e três vizinhos.

Esqueiros, Freguezia no Arcebifpado de Braga,
tem por Orago S. Pedro Apcftolo , o Pároco he Ab-
bade da apreientaçáo da Mitra por çoncyrfo, rende

tte-
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trezentos e cíncoenta mil reis : difta de Lisboa fef-

fenta e duas léguas , e de Braga duas , tem cíncoen-

ta e cinco fogos.

Estella , Freguesia no Arcebifpado de Braga,
tem por Orago N. Senhora do O , o Pároco he VI-

fario da aprefentação do D. Abbade Benedidtino do
lofteiro de Tibães , tem dez mil reis de côngrua ,

e o que rende o pé de altar : difta de Lisboa cín-

coenta e três léguas , e de Braga cinco , tem oiten-

ta moradores.

Ester , Freguezia no Biípado de Lamego , tem
por Orago S. Pedro Apoftolo , o Paróco he Abba-

de' da apreíèntaçáo da Mitra , rende trezentos mil

reis: difta de Lisboa cincoenta léguas , e de Lame-
go cinco , tem cento e nove vizinhos.

EsTEVAESy Freguezia no Arcebifpado de Braga,

tem por Orago S. João Baptifta , o Pároco he Cu-
ra da aprefentação do Abbade de Caftello branco ,

tem dez mil reis de côngrua , e o que rende o pé de

altar : difta de Lisboa ieíTenta léguas , e de Braga

trinta e duas , tem quarenta e quatro fogos.

EsTEVÃítà } Freguezia no Arcebifpado de Braga,

tem por Orago S. Cyriaco , o Pároco he Vigário da

aprefentação do Reitor da Torre de Moncorvo , tem
de côngrua oito mil e feiscentos reis , e o que ren-

de o pé de altar : difta de Lisboa feííenta e huma
léguas , e de Braga vinte e cinco , tem IeíTenta mo-
radores.

Esteval , Freguezia no Priorado do Crato , tem

por Orago S. Pedro Apoftolo, o Pároco he Cura

collado da aprefentação do Grão Prior , rende dous

moios de trigo , vinte almudes de vinho â bica , e

dous mil reis em dinheiro : difta de Lisboa trinta lé-

guas, c do Crato dez, tem cento c vinte fogos.

Santo Estevão , Freguezia no Arcebifpado de

Bra-
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Braga , tem por Orago o mefmo Santo , o Paro-

co he Abbade da apreíentação do Sacro Collegio Pa-

triarcal , rende feisccntos mil reis : difta de Lisboa

kííenta léguas , e de Braga duas, tem noventa e oi-

to fogos.

Santo Estevão, Freguezia no Arcebifpado de
Évora 5 tem por Orago o mefmo Santo, o Pároco
he Cura da apreíentação da Mitra , rende três mo-
ios de trigo , e moio e meio de cevada : diíla de
Lisboa vinte e cinco léguas , e de Évora fete, tem
íeííenta e quatro fogos*

Santo Estevão 3
Freguezia no Arcebifpado de

Évora , tem por Orago o mefmo Santo , o Pároco
he Cura da aprefentaçáo da Mitra , rende duzentos
e quarenta e cinco alqueires de trigo , e feííènta e oi-

to de cevada: difta de Lisboa vinte e cinco léguas ,
e de Évora treze , tem trinta e feís moradores.

Santo Estevão, Freguezia no Bifpado da Guar-
da , tem por Orago N. Senhora da Conceição , o
Pároco he Prior da aprefentaçáo da Mitra, rende

cento e trinta mil reis: difta de Lisboa quarenta e três

léguas , e da Guarda féis , tem noventa e cinco fogos.

Santo Estevão, Freguezia no Reino do Algarve,
tem por Orago o mefmo Santo, o Pároco he Cu-
ra da aprefentaçáo da Mitra, rende cento e cincoen-

ta alqueires de trigo , fetcnta e cinco de cevada, e

cincoenta arrobas de figos : diíla de Lisboa quaren-

ta léguas, e de Faro, Cidade Capital , quatro, tem
cento e cincoenta e cinco fogos.

Santo Estevão das Gales, Freguezia no Pa-
triarcado , tem por Orago o mefmo Santo , o Pá-
roco he Cura da aprefentaçáo- do povo, tem de côn-
grua dous moios de trigo , moio e meio de ceva-

da , e o que rende o pe de altar : difta de Lisboa
quatro léguas , tem feflènu e leis vizinhos.

Es-
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Estoi , Freguezla no Reino do Algarve , terrt

por Orago S. Martinho Bifpo , o Pároco he Prior

collado da aprefentação da Mitra , rende duzentos

e cincoenta mil reis : difta de Lisboa quarenta e qua-

tro léguas 3 e de Faro , Cidade Capital , huma , tem
quinhentos e fetenta fogos.

Estombar , Freguezia no Reino do Algarve ,

tem por Orago Sant lago Apoftolo , o Pároco he
Prior da aprefentação alternativa do Papa , e Bifpo ,

rende cem mil reis : difta de Lisboa quarenta léguas ,

e de Faro , Cidade Capital , nove , tem trezentos e

trinta e dous vizinhos.

Estreito , Freguezia no Priorado do Crato , tem
por Orago S. Joáo Baptifta, o Pároco he Reitor Cu-
ia da aprefentação do Comrnendador Balío de Mal-
ta , rende hum moio de trigo , outro de cevada , vin-

te e cinco almudes de mofto , e três mil e quinhen-

tos reis em dinheiro : diíla de Lisboa trinta e cinco

léguas , e do Crato treze , tem trinta e hum mora-

dores.

Estrella ( Santa Maria da) Freguezia no Ar-

cebifpado de Évora , o Pároco he Cura da aprefen-

tação do Arcebifpo , rende duzentos alqueires de tri-

go , e quarenta de cevada : difta de Lisboa ^inte e

féis léguas , e de Évora nove , tem cincoenta e cin-

co fogos,

Estremo (Santa Maria do) Freguezia no Arce-

bifpado de Braga
3 o Pároco he Vicário collado da

aprefentação do Comrnendador de Távora, da Or-
1 dem de Malta , rende trinta mil reis : diíla de Lis-

boa feíTenta léguas , e de Braga oito , tem quaren-

ta e cinco fogos.

Estremoz 5 Villano Arcebifpado de Évora, tem

três Frcguezias, Santa Maria, o Pároco he Prior da

aprefentação de EIRei pelo Tribunal da Meza da
r *

Con-
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Confciencia , rende cento e oitenta alqueires de. tri-

go , cento e vinte de cevada , e vinte mil reis em
dinheiro : difta de Lisboa vinte e quatro léguas , e

de Évora féis , tem quinhentos e dous vizinhos.

Sant-Iago, Prior da mefma aprefentação,

rende quatrocentos mil reis , tem vinte e fete vizi-

nhos.

Santo André , o Pároco he Prior da mef-

ma aprefentação , rende quatrocentos mil reis , tem
mil e duzentos e vinte e fete fogos*

EsturÃos, Freguezia no Areebifpado de Braga ,

tem por Orago o Salvador , o Pároco he Abbade da
apreíentaçáo da Caía de Pentieiros , rende cento e

vinte mil reis : difta de Lisboa feífenta e duas léguas

,

e de Braga féis 3 tem noventa e féis vizinhos.

EsturÃos, Freguezia no Areebifpado de Braga,
tem por Orago S. Thomé Apoftolo , o Pároco he

Abbade da aprefentação da Mitra, rende quinhentos

mil reis : difta de Lisboa feífenta e huma léguas , e

de Braga cinco , tem cento c trinta vizinhos*

ÈU
Santa Eufemia , Freguezia no Bifpado de Vi-

feu, tem por Orago a meima Santa , o Pároco lie

Cura da aprefentação do Abbade de Souro Pires ,

tem féis mil reis de côngrua, e o que rende o pé de

altar : difta de Lisboa feífenta e duas léguas , e de

Vifeu doze, tem oitenta moradores.

Santa Eufemia , Freguezia no Patriarcado , tem
por Orago a mefma Santa , o Pároco he Cura d*
apreíentaçáo do Prior de S. Pedro de Torres Novas,
rende fetenta mil reis : difta de Lisboa vinte e hu-

ma léguas , tem cento e quatro vizinhos.

Santa Eugenia , Freguezia rio Areebifpado de
Braga., tem por Ora^o a mefma Santa , o Pároco'

Patf. L P he
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he Cura da aprefentação do Cabido da Collcgiada

de Guimarães 3 rende fetenta mil reis : difta de Lisboa

fetenta léguas , e de Braga dezoito , tem cem fogos.

Santa Eulália 3 Freguezia no Arcebifpado de

Sraga, tem por Orago a mefma Santa 3 o Pároco

he Reitor da aprefentação do Balío de Leça 3 ren-

de cem mil reis : difta de Lisboa cincoenta e féis lé-

guas 5 e de Braga féis 5 tem noventa moradores.

Santa Eulália 5 Freguezia no Bifpado de El-

vas 3 tem por Orago a mefma Santa ^ o Pároco he

Cura 3 vulgarmente chamado Prior , da aprefenta-

ção da Mitra 3 rende féis moios e quarenta e oito

alqueires de trigo ^ e fetenta e dous de centeio: difta

de Lisba vinte e nove léguas , e de Elvas duas 3 tem
duzentos e noventa e cinco fogos.

" Santa Eulália ^ Freguezia no Bifpado de Vi-

feu 5
tem por Orago a mefma Santa 3 o Pároco he

Abbade da aprefentação do Padroado Real , rende

duzentos e oitenta mil reis : difta de Lisboa quaren-

ta e três léguas 3 e de Vifeu huma , tem cento e

trinta vizinhos.

Santa Eulália 3 Freguezia no Bifpadp de La-

mego 5 tem por Orago a mefma Santa 3 o Pároco

he Abbade collado da aprefentação do Mofteiro das

Religiofas de Arouca da Ordem de S. Bernardo ,

rende duzentos mil reis : difta de Lisboa cincoenta lé-

guas y e de Lamego oito 5 tem duzentos e trinta fogos.

Santa Eulália de Cea y Freguezia no Bifpa-

do de Coimbra , tem por Orago a mefma Santa ,

áo Pároco he Prior da aprefentação do Padroado Real 5

rende duzentos e oitenta mil reis : difta de Lisboa

cincoenta léguas y e de Coimbra onze y tem cincoen-

ta e fete fogos.

Évora y Cidade 5 tem cinco Freguezias. A Sé ,

he dedicada a N. Senhora da ÁíTumpçio , tem vin-

te
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te e cinco Párocos, dous cada femana para a admí*

niftraçáo dos Sacramentos aos Parochianos
,
quin-

ze Bacharéis , e dez Beneficiados ', huns y e outros ,

afíim os Bacharéis , como os Beneficiados , são da apre-

fentaçáo infolidum da Mitra, porém os Beneficiados

são de concurfo de Theologia Moral , Latim , e Sol-

fa : tem os quinze Bacharéis de renda cada hum cen«-

to e fcílènta mil reis ,eos Beneficiados cento e vin-

te : difta de Lisboa vinte léguas , tem mil e trezentos

e trinta e féis fogos*

Santo Antão , de que he Prior o Arcebif-

po , c rende oito mil e tani^s cruzados, he Cura-

da por hum Pároco com o titulo de Reitor , apreíen-

tado pela Mitra , a quem dâ oitenta mil reis decon*
grua , tem mil cento e oitenta e cinco fogos.

S. Mamede s o Pároco hc Prior de concur-

fo Synodal, rende quinhentos mil reis, tem mil e

trezentos e quarenta e íeis vizinhos.—— S. Pedro Apoftolo, o Pároco he Prior da

mefma aprefentaçáo , rende quinhentos mil reis , tem
fellenta e quatro fogos.

Sant-Iago, o Pároco he Prior da aprefen-*

tacão do Padroado Real , rende trezentos e ciricoen-

ta mil reis , tem feííenta e nove fogos.

Evo ra de Alcobaça , Freguezia no Patriarcado ,

tem por Orago Sant-Iago, o Pároco he Vigário da

aprefentaçáo do D. Abbade Geral de Alcobaça , ren-

de duzentos mil reis: difta de Lisboa dezoito léguas ^

tem trezentos e oitenta fogos.

Évora Monte, no Arcebifpado de Évora, tem
duas Frcguezias , Santa Maria do Caftello , o Páro-
co he Prior da aprefentaçáo alternativa do Papa , e

Arceòifpo , rende cento e cincoenta mil reis : difta

de Lisboa vinte e três léguas , e de Évora quatro

,

tem cento c hum vizinhos.

Pii S.Pc-
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—— S. Pedro , extra muros y o Pároco he Prior

da aprefentação da Sé Apoflolica , rende cento e cin-

coenta mil reis : tem noventa moradores.

FA
Acha, Freguezia no Arcebifpado de Braga

,

tem por Orago S. Miguel , o Pároco he Rei-

tor da aprefentação da Mitra deconcurfo, ren-

de duzentos mil reis : difta de Lisboa feííenta léguas ,

e de Braga quatro , teím cento e oitenta e cinco fo-

gos.

S. Facundo , Freguezia no Bifpado de Coimbra

,

tem por Orago o mefmo Santo , o Pároco he Vi-

gário da aprefentação da Univerfidade de Coimbra ,

rende oitenta mil reis : difta de Lisboa trinta e cin-

co léguas y e de Coimbra huma , tem cento e cinco

vizinhos.

S. Facundo , Freguezia no Bifpado de Lamego ,

terri por Orago o mefmo Santo , o Pároco he Cu-

ra da aprefentação de Fr. José de Vafconcellos , Com-
mendador de Malta , rende trinta mil reis : difta de

Lisboa cincoenta e cinco léguas , e de Lamego oi-

to , tem oitenta e cinco fogos.

S. Facundo , Freguezia no Bifpado da Guarda,

tem por Orago o mefmo Santo , o Pároco he Cu-
ra da aprefentação do Vigário de S. João Baptifta de

Abrantes , rende fetenta mil reis : difta de Lisboa vin-

te e cinco léguas , e da Guarda trinta , tem trinta e

cinco vizinhos.

Fafe, Freguezia no Arcebifpado de Braga, tem

por Orago Santa Eulália , o Pároco he Vigário da

apreíemaçáo do Mofteiro de Santa Marinha da Cof-

ta da Ordem de S. Jeronymo, rende cem mil reis

.

difta*
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difla de Lisboa fefTenta e huma léguas y e de Braga
cinco 3 tem trezentos e quarenta e dou$ vizinhos.

Faia 3 Freguezia no Bifpado da Guarda, tem por
Orago N. Senhora da Conceição , o Pároco he Prior

da aprefentação Ordinária de concurfo , rende tre-

zentos e vinte mil reis : difta de Lisboa fefTenta lé-

guas , e da Guarda huma , tem cento e vinte e nove
vizinhos.

Faia , Freguezia no Arccbifpado de Braga , tem

Eor Orago Sant-Iago Apoftolo , o Pároco he Ab-

,

ade
-

da aprefentação do D. Prior do Crato , rende

quatrocentos e cincoenta mil reis : difta de Lisboa fef-

lenta léguas 3 ede Braga oito , tem noventa e nove
fogos.

FajÃo, Freguezia no Bifpado de Coimbra, tem
por Orago N. Senhora da AíTumpçáo , o Pároco he

Cura da aprefentação do Collegio dos Cónegos Re-
grantes de Santa Cruz de Coimbra , rende trinta mil

reis: difta de Lisboa quarenta léguas, e de Coim-
bra dez, tem noventa e nove fogos.

Fail, Freguezia no Bifpado de Vifeu, tem por

Orago S. Miguel , o Pároco he Cura da aprefenta-

ção do Vigário de S. Cypriano , tem oito mil réis

de côngrua, e o que rende o pé de altar: difta de

Lisboa quarenta e quatro léguas , e de Vifeu huma ,

tem fetenta moradores.

Failde, Freguezia no Bifpado de Miranda, tem
por Orago Santo Ildefonfo , o Pároco he Cura con-

firmado da aprefentação da Mitra, tem doze mil e

quinhentos reis de côngrua , e o que rende o pé de
altar : difta de Lisboa oitenta e quatro léguas , e de
Miranda fete , tem trinta e quatro vizinhos.

FajÕes, Freguezia no Bifpado do Porto , tem por
Orago S. Martinho Bifpo , o Pároco he Vigário da

aprelcntação da Abbadeça de S. Bento do Porto , ren-

de



de vinte e dons mil reis : difta de Lisboa cincoenta

léguas 5
e do Porto cinco

5 tem cento e oitenta fo-

gos.

Faioes 5
Freguezia no Arcebifpado de Braga 3 tem

por Orago Santo Efteváo, o Pároco he Vigário , vul-

go Reitor
3
da aprefentação da Camera Ecclefiaftica

de Braga, rende cento e vinte mil reis : difta de Lis-

boa oitenta léguas , e de Braga quinze , tem duzen-

tos e oitenta e nove fogos.

Fajozes, Freguezia no Bifpado do Porto , tem

Eor Orago S. Pedro ad Vincula 3 o Pároco he Ab-
ade da aprefentação do Padroado Real , rende tre-

zentos e cincoenta mil reis : difta de Lisboa cincoen-

ta e cinco léguas 3 e do Porto três, tem cincoenta

e nove fogos.

Falaxos j Freguezia no Bifpado de Vifeu , tem
por Orago o Efpirito Santo , o Pároco he Cura da

aprefentação do Commendador de S. João de Mal-

ta extra muros de Trancozo , tem de côngrua féis mil

e quinhentos reis , e o que rende o pé de altar : difta

de Lisboa cincoenta e féis léguas , e de Vifen nove 3

tem quarenta moradores.

Famalicão 5
Freguezia no Patriarcado , tem por

Orago N. Senhora da Vi&oria , o Pároco he Vigá-

rio collado da aprefentação do D. Abbade Geral de

Alcobaça, rende duas pipas de vinho , c trinta al-

queires de cevada : difta de Lisboa dezoito léguas ,

tem duzentos e dezeféte fogos.

Famalicão , Freguezia no Bifpado da Guarda

,

tem por Orago N. Senhora da Annunciaçáo , o Pá-

roco he Prior da aprefentação do Padroado Real

,

rende cem mil reis : difta de Lisboa quarenta e fete

léguas y e da Guarda duas , tem cento e feflenta e

três vizinhos.

Fanadia , Freguezia no Patriarcado
p
tem por Ora-
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go S. Gregório Papa , o Pároco he Cura da apre-

fentaçáo do Prior , e Beneficiados de S. Pedro de

Óbidos 5 rende hum moio de trigo , moio e meio

de cevada , e hum tonel de vinho : difta de Lisboa

quatorze léguas , tem cento e fetenta e nove fogos.

Fandinh^es , Freguezia no Bifpado do Porto y

tem por Orago S. Martinho Bifpo , o Pároco he Ab-
bade da aprefentaçáo do Marquez de Marialva, ren-

de oitocentos mil reis : difta de Lisboa feflenta e qua-

tro léguas, e do Porto dez, tem cento e cincoenta

eoito fogos.

Fanga da Fe , Freguezia no Patriarcado , tem
por Orago S. Domingos , o Pároco he Cura da apre-

sentação do Prior de Sant-Iago de Torres Vedras ,

tem de renda hum moio de trigo, trinta almudes de

vinho , e féis mil reis em dinheiro : difta de Lisboa

fete léguas, tem cento e fetenta e oito fogos.

Fanhqes , Freguezia no Patriarcado , tem por

Orago S. Saturnino , o Pároco he Cura da apresen-

tação do povo, rende cem mil reis: difta de Lisboa

três léguas , tem noventa e hum vizinhos.

Fanzeres, Freguezia no Bifpado do Porto , tem
por Orago Sant-Iago Apoftolo , o Pároco he Vigá-

rio da aprefentaçáo do Cabido da Sé do Porto, ren-

de duzentos mil reis : difta de Lisboa cincoenta e

huma léguas , e do Porto huma , tem trezentos e

cincoenta fogos.

FÃo , Freguezia no Arcebifpado fie Braga , tem
por Orago S. Paio , o Pároco he Vigário da apre-

fentaçáo da Cafa de Bragança , rende cento e vinte

mil reis; difta de Lisboa feflenta léguas, e de Bra-

ga cinco, tem trezentos moradores.

Fareja , Freguezia no Arcebifpado de Braga, tem
por Orago S, Martinho Bifpo , o Pároco he Vigá-

rio confirmado da aprefentaçáo do D. Prior de Gui-

m>.
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ttiarães ? tem doze mil reis cie côngrua, e o que ren-

de o pé de altar: difta de Lisboa fcíTenta . léguas , e

de Braga quatro , tem fetenta e quatro fogos.

Faria , Freguezia no Arcebifpado de Braga , tem
por Orago N. Senhora da AíTumpção , o Pároco he
Vigário da aprefentaçáo do D. Prior de Barcellos

,

rende cincoenta mil reis : difta de Lisboa feffenta lé-

guas , e de Braga quatro , tem feííenta e oito fogos.

Farinha podre , Freguezia no Bifpado de Co-
imbra 5 tem por Orago S. Pedro Apoftolo , o Páro-

co he Vigário da aprefentaçáo do Padroado Heal ,

rende cento e oitenta mil reis : difta de Lisboa trin-

ta e fete léguas, e de Coimbra cinco, tem trezen-

tos e dezoito moradores.

Farinha podre , Freguezia no Bifpado de Co-
imbra, tem por Orago S. Paio, o Pároco he Cu-

xa da aprefentaçáo do Vigário de Farinha podre , tem
de côngrua dez rnil e quinhentos reis , e o que ren-

cje o pé de altar : difta de Lisboa quarenta léguas

,

© de Coimbra cinco , tem noventa moradores.

Farinho , Freguezia no Arcebifpado de Évora,

tem por Orago S. Luiz , o Pároco he Cura da apre-

fentaçáo da Mitra , rende cento e cincoenta alquei-

res de trigo : difta de Lisboa vinte léguas , e de Évora

oito , tem feííenta moradores.

FarminhÃo , Freguezia no Bifpado de Vifeu , tem

por Orago N. Senhora da Luz , o Pároco he Cu-

ra da aprefentaçáo do Vigário de S. Miguel do Oi-

teiro , tem de côngrua dez mil e quinhentos reis :

difta de Lisboa cincoenta léguas, e de Vifeu légua

e

meia, tem cento e trinta e féis moradores.

Faro , Cidade Capital no Reino <lo Algarve, tem
duas Freguezias , o Pároco da Sé he Reitor , vul-

garmente chamado Cónego Reitor , da aprefentaçáo

alternativa do Papa , e Mitra , rende duzentos e vin-

te



FA 2 3*

te mil reis : difta de Lisboa quarenta léguas , tem
mil e oitenta fogos.

S. Pedro , o Pároco he Prior da aprefentação

delRei pelo Tribunal da Mezada Confciencia, rende

duzentos e vinte e hum alqueires de trigo
5
cento e cin-

coenta de cevada x dez almudes de vinho , e dezenove
mil reis em dinheiro : tem juntamente a metade do pé
de altar das Freguezias de Eftoi , Santa Barbara , S.

João da Venda 5
do Olhão

5
de Quelfes , de Pexão 3 e

fuás annexas 5
tem fetecentos e quarenta e fete fogos.

Fatela
?
Freguezia no Bifpado da Guarda

5 tem
por Orago S. João Baptifta^ o Pároco he Vigário

da aprefentação do Commendador do Mcftrado da

Ordem de Chrifto , rende quarenta mil reis : difta

de Lisboa quarenta léguas 3
e da Guarda oito 3 tem

cento e trinta e féis moradores.

Fátima , Freguezia no Bifpado de Leiria , tem
por Orago N. Senhora dos Prazeres , o Pároco he

Cura da aprefentação do Cabido da Collegiacja de Ou-
rem y rende oitenta mil reis : difta de Lisboa vinte

e huma léguas 3
e de Leiria três 5 tem duzentos e cin-

coenta e cinco fogos.

Favaios 5
Freguezia no Arcebifpado de Braga >

tem por Orago S. Domingos . o Pároco he Reitor

da aprefentação da Mitra > rende duzentos mil reis

:

difta de Lisboa feííenta léguas 3 e de Braga dezefeis,

tem duzentos e quarenta fogos.

Favões , Freguezia no Bifpado úo Porto , tem
por Orago S. Paio ^ o Pároco he Abbade da apre-

fentação alternativa do Papa y e Bifpo , e do Mof-
teiro de Pendorada de Monges de S. Bento 3 rende

duzento^ e oitenta mil reis : difta de Lisboa cincoenta

léguas , e do Porto fete
5
tem cento e vinte fogos.

S. Faustino da Regoa ., Freguezia no Bifpado
do Porto , tem por Orago o mefmo Santo 3

o Pá-

roco
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roço he Cura da aprefentação do Arcediago da Re-
goa 3 rende duzentos mil reis : difta de Lisboa fâ-

fenta léguas 5 e do Porto quatorze > tem duzentos c

quarenta e oito fogos,

FE

Feira , Freguezia noBifpado do Porto y tem por

Orago S. Nicolão 3 o Pafoco he Cura da aprefenta-

ção do Reitor do Convento de Santo Eloi da Villa

da Feira y tem de renda o pé de altar : difta de Lis-

boa quarenta e fete léguas 3 e do Porto cinco y tem
duzentos e noventa e fete fogos.

Feira ^ Freguezia no Bifpado de Coimbra y tem
por Orago S. Sebaftiáo 3 o Pároco lie Prior da apre-

fentação da Mitra 5 rende oitenta mil reis: difta de

Lisboa quarenta léguas , e de Coimbra nove y tem
trinta e hum moradores.

FeirÃo
y Freguezia no Bifpado de Lamego , tem

jor Orago Santa Luzia y o Pároco he Cura da apre-

sentação do Reitor de Càrquere y tem de côngrua

nove mil e quinhentos reis 3 e o que rende o pé de
altar : difta de Lisboa feíTênta léguas y e de Lamego
duas, tem vinte e cinco vizinhos.

Feital y Freguezia no Bifpado de Vifeu 3 tem
por Orago Santa Margarida 3 o Pároco he Cura da

aprefentação do Abbade de N. Senhora da Frefta de

Trancozo y tem féis mil reis de côngrua y e o que

xende o pé de altar : difta de Lisboa cincoenta e fe-

te léguas , e de Vifeu dez y tem cento e dez fogos.

Feitos y
Freguezia no Arcebifpado de Braga 5 tem

por Orago Sant-Iago Apoftolo, o Pároco he Vigá-

rio da aprefentação do Reitor de Santo Eloi do Con-
vento de Lamego , rende trinta mil reis : difta de

Lisboa feííenta léguas y e de Braga cinco y tem vin-

te e cinco vizinhos.

Fei-
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Feitoza 5
Freguezia no Arcebifpado de Braga

,

tem por Orago Sant-Iago Apoftolo , o Pároco he

Vicário da aprefentação do Prior de PonteMe Li-

ma , rende quarenta mil reis: difta de Lisboa felTen-

ta léguas , e de Braga cinco , tem felTenta moradores.

Felgar , Freguezia no Arcebifpado de Braga , tem

por Orago S. Miguel , o Pároco he Vigário da apre-

fentação do xAbbade de Santa Maria de Móz, rende

quarenta mil reis: difta de Lisboa fefienta léguas, e

de Braga trinta , tem duzentos e vinte e dous mo-
radores.

Felgueiras, Freguezia no Arcebifpado de Bra-

ga', tem por Orago S. João Baptifta , o Pároco he

Vigário da aprefentação da Collegiada da Torre de

Moncorvo , tem nove mil reis de côngrua , e o que

rende o pé de altar : difta de Lisboa feiíenta e qua-

tro léguas, e de Braga trirtfa, tem cento e quaren-

ta e íeis moradores.

Felgueiras 3 Freguezia no Biipado de Lamego,
tem por Orago S. João Baptifta , o Pároco hc Cu-

ra confirmado da aprefentação do Abbade de Rezen-

de 3 tem oito mil reis de côngrua, e o que rende o

pé de altar : difta de Lisboa feflenta léguas , e de

Lamego duas , tem noventa e oito fogos.

Felgueiras, Freguezia no Arcebifpado de Bra-

ga, tem por Orago S. Vicente Martyr, o Pároco

he Cura da aprefentação do Reitor de S. Thomc de

Travaços , rende quarenta mil reis : difta de Lisboa

feíTenta e três léguas , e de Braga cinco , tem vinte

e quatro vizinhos.

S. Felis , Freguezia no Bifpado de Vifeu , tem
por Orago o mefmo Santo , o Pároco he Vigário da

aprefentação do Padroado Real , rende cincoenta mil

reis : difta de Lisboa cincoenta léguas, c de Vifeu

três, tem erncoerua e três vizinhos,

Fer-
J
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Fermedo 3 Freguezia no Bifpado do Porto , tem

por Orago N. Senhora da Expectação , o Pároco he
Abbade da aprefentação de Francifco António Luiz
Pinto Coelho Pereira da Silva, Fidalgo de Simães,
rende fetecentos mil reis : difta de Lisboa cincoeA-

ta e duas léguas , e do Porto cinco , tem duzentos
c quarenta e quatro fogos.

FermelÃo, Freguezia no Bifpado de Coimbra,
tem por Orago S. Miguel, o Pároco he Reitor da
aprefentação das Religiofas da Ordem de S. Domin-
gos do Convento de Jefus de Aveiro , rende cinco-

enta mil reis: difla de Lisboa quarenta e quatro Jle-

guas , e de Coimbra dez , tem trezentos e cincoen-

ta e íetc fogos.

Fermontoes , Freguezia no Bifpado de Miran-

da , tem por Orago S. Miguel , o Pároco he Cura

da aprefentação do Reitor de Salfas , tem féis mil

reis de côngrua , e o que rende o pé de altar : difta

de Lisboa fetenta e cinco léguas , e de Miranda nove ,

tem Vinte e oito moradores.

Fernão Joannes , Freguezia no Bifpado da Guar-

da , tem por Orago S. João Baptifta , o Pároco he

Vigário da aprefentação Ordinária deconcurfo, ren-

de cincoenta mil reis: difta de Lisboa cincoenta lé-

guas, e da Guarda duas, tem cento e trinta e hum
moradores.

Ferradoza , Freguezia no Arcebifpado de Bra-

ga, tem por Orago Santo Amaro, o Pároco he Vi-

gário da aprefentação do Reitor de S. Pedro de Al-

fandega da Fé, rende quarenta mil reis : difta de Lis-

boa feííenta léguas , e de Braga vinte e cinco , tem

noventa e hum vizinhos.

Ferradoza , Freguezia no Bifpado de Miranda,

tem por Orago o Pároco he

Cura da aprefentação do Abbade deGuide, tem fcisr

mil
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mil reis de côngrua , e o qae rende o pé de altar

:

difta de Lisboa oitenta léguas, e de Miranda onze,
tem vinte e féis moradores.

Ferragudo , Freguezia no Reino do Algarve ,

tem por Orago N. Senhora da Conceição •, o Páro-

co he Cura da aprefentaçáo da Mitra, rende feten-

ta mil reis : difta de Lisboa trinta e nove léguas , e

de Faro , Cidade Capital , nove , tem cento e cin-

coenta vizinhos.

Ferral , Freguezia no Arcebifpado de Braga, tem
por Orago Santa Marinha , o Pároco he Abbade da

aprefentaçáo da Cafa de Bragança, rende trezentos

mil reis : difta de Lisboa fetenta léguas , e de Bra-

ga fete, tem cento e dezenovc vizinhos.

Ferreira, Freguezia no Arcebifpado de Braga/
tem por Orago S. Mamede , o Pároco he Abbade

da aprefentaçáo de Pedro Vieira da Silva Telles, da

Cidade de Lisboa, rende quatrocentos mil reis: difta

de Lisboa feííenta e féis léguas , e de Braga oito , tem
duzentos e trinta fogos.

Ferreira , Freguezia no Arcebifpado de Braga ,
tem por Orago S. Pedro Fins , o Pároco he Reitor

da collaçáo Ordinária de concurfo, rende quarenta

mil reis: difta de Lisboa cincoenta e fete léguas, c

de Braga cinco, tem cento e feífenta fggos.

Ferreira , Freguezia no Bifpado de Miranda,
tem por Orago N. Senhora da Aiíumpçáo , o Páro-

co he Cura confirmado da aprefentaçáo do Reitor de

Macedo dos Cavai lei ros , tem féis mil reis de côn-

grua, e o que rende o pé de altar : difta de Lisboa

felTenta e féis léguas, e de Miranda ortze, tem qua-

renta e três vizinhos.

Ferreira , Freguezia no Bifpado de Coimbra,
tem por Ora-o S. Miguel , o Pároco he Prior na

aprefentaçáo de EIRei pelo Tribunal da Meza da

Con-
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Confciencia , rende quinhentos mil reis : difta de Lis-

boa vinte e três léguas , e de Coimbra dez , tem
trezentos e cincoenta fogos.

Ferreira , Freguezia no Bifpado de Coimbra

,

tem por Orago Santa Eulália, o Pároco he Cura da
aprefentaçáo do Prior do Morteiro de Santa Cruz de
Coimbra, rende quarenta mil reis; difta de Lisboa
trinta e cinco léguas , e de Coimbra quatro , tem
trinta e fete vizinhos.

Ferreira, Freguezia no Arcebifpado de Évora,
tem por Orago N. Senhora da Aflumpçáo , o Páro-
co he Prior da aprefentaçáo deElRei pelo Tribunal

da Meza da Confciencia , rende duzentos e dez al-

queires de trigo , cento e oitenta de cevada , e vin-

te mil reis em dinheiro : difta de Lisboa dezenove lé-

guas , e de Évora dez , tem fetenta moradores.

Ferreira de Aves , Freguezia no Bifpado de Vi-
feu, tem por Orago Santo André Apoftolo, o Pá-

roco he Abbade da aprefentaçáo do Duque de Ca-

daval , rende quatrocentos mil reis : difta de Lisboa

cincoenta léguas ,

N

e de Vifeu quatro , tem quinhen-

tos e vinte e nove vizinhos.

Ferreirim, Freguezia no Bifpado de Lamego,
tem por Orago Santo Efteváo , o Pároco he Cara
da aprefentajáo do Reitor de Fonte arcada , tem féis

mil reis de côngrua , e o que rende o pé de altar

:

difta de Lisboa feiíenta léguas , e de Lamego féis ,

tem cento e vinte vizinhos.

Ferreiro, Freguezia no Arcebifpado de Braga ,

tem por Orago Santa Marinha , o Pároco he Abba-

de de concurfo Synodal , rende cento e cincoenta

mil reis : difta de Lisboa cincoenta e quatro léguas

,

£ de Bra^a cinco, tem trinta fogos.

Ferreiros , Freguezia no Arcebifpado de Bra-

ga , tem por Orago N. Senhora da Expedaçáo , o
Pa-
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Pároco he Abbade da aprefentação da Mitra , rende

quatrocentos e quarenta mil reis : difta de Lisboa fet

lenta léguas , e de Braga huma , tem cento e onze
vizinhos.

Ferreiros, Freguezia no Arcebifpado de Braga,

tem por Orago S. Martinho Bifpo
3
o Pároco he Cu-

ra da aprefentação do Reitor do Convento de N. Se-

nhora da Graça do Populo de Braga , rende vinte

mil reis : difta de Lisboa feflênta e huma léguas , e

de Braga huma e meia , tem oitenta e hum mora-
dores.

Ferreiros , Freguezia no Bifpado de Vifeu 3 tem
Í>or Orago S. Chriftovão 5 o Pároco he Cura da apre-

èntação do Abbade de S. Miguel de Papizios , tem
féis mil reis de côngrua , e o que rende o pé de al-

tar : difta de Lisboa quarenta e oito léguas , e de Vi-
feu três, tem fetenta e fete fogos.

Ferreiros , Freguezia no Bifpado de Lamego y

tem por Orago N. Senhora das Candêas 5 o Pároco

he Abbade da aprefentação da Mitra pelo concurfo

Synodal , rende trezentos mil reis : difta de Lisboa

feíTenta léguas , e de Lamego hum quarto de légua ,

tem oitenta moradores.

Ferreiros de Tendaes, Freguezia no Bifpado

de Lamego , tem por Orago S. Pedro Apoftolo , o
Pároco he Abbade da aprefentação da Cafa de Bra-

gança, rende quatrocentos mil reis: difta de Lisboa

cincoenta e quatro léguas , e de Lamego quatro , tem
quarenta e hum vizinhos.

Ferro 5 Freguezia no Bifpado da Guarda , tem
por Orago o Pároco he Cura
da aprefentação do Prior de Sapt-Iago da Villa da
Covilhã, rende duzentos mil reis : difta de Lisboa

quarenta e féis léguas
}
e da Guarda féis , tem duzen-

ÈOS moradores.

Fer-
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Fervença, Freguezia no Arcebifpado de Braga,
tem por Orago o Salvador , o Pároco he Reitor da

aprefentação das Religiofas de Santa Clara da Villa

do Conde , rende duzentos mil reis : difta de Lis-

boa feííenta léguas , e de Braga fete , tem trezentos

e trinta e oito vizinhos.

FI

FiÃes 5
Freguezia no Bifpado de Miranda , tem

por Orago S.. Miguel, o Pároco hc Abbade da apre-.

fentaçáo do Padroado Real , rende duzentos mil reis

:

difta de Lisboa feííenta léguas, e de Miranda dezoi-

to , tem feííenta moradores.

FiÃes , Freguezia no Bifpado do Porto , tem por

Orago N. Senhora da Aífumpção , o Pároco he Cu-
ra da aprefentação do Convento de Santa Cruz dos

Cónegos Seculares de S. João Euangelifta da Cida-

de de Lamego , rende cem mil reis ; difta de Lis-

boa cincoenta léguas, e do Porto três e meia, tem
duzentos e dezoito fogos.

FiÃes, Freguezia no Bifpado de Vifeu, tem por

Orago N. Senhora da Graça , o Pároco he Cura col-

lado da aprefentação do Abbade de Santa Maria de

Trancozo 5 tem três mil reis de côngrua, e o que

rende o pé de altar : difta de Lisboa feííenta léguas,

e de Vifeu nove, tem feíTenta e cinco vizinhos.

Ficalho. Vide Villa-verde do Ficalho.

Figueira , Freguezia no Arcebifpado de Braga ,

tem por Orago S. Miguel , o Pároco he Cura da

aprefentação do Padroado Real , rende trinta mil reis

:

difta de Lisboa feííenta léguas , e de Braga trinta ,

tem quarenta e nove fogos.

Figueira , Freguezia no Bifpado de Miranda , tem
por Orago S. Miguel , o Pároco he Cura da apre-

tentação do Abbade de Travanca , tem féis mil reis

de
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de côngrua , e o que rende o pé de altar : difta de

Lisboa fetenta e íeis léguas y e de Miranda quatro 5

tem vinte fogos.

Figueira 5 Freguezia no Bifpado do Porto , tem
por Orago Santa Marinha 3 o Pároco he Cura da

aprefentaçáo dos Monges Bentos de Paço de Souza y

rende vinte e cinco mil reis^ e hum carro de páo:

difta de Lisboa cincoenta e duas léguas, e do Por-

to cinco 3 tem quarenta e féis vizinhos.

Figueira } Freguezia no Bifpado de Lamego
y

tem por Orago S. João Baptifta,, o Pároco he Ab-
bade da aprefentaçáo do Cabido da Sé de Lamego

3

rende oitocentos mil reis : difta de Lisboa cincoenta

e quatro léguas , e de Lamego huma , tem noven-

ta e oito fogos.

Figueira , Freguezia no Bifpado de Lamego
y

tem por Orago S. Vicente Martyr y o Pároco he Vi-

gário da aprefentaçáo alternativa do Papa , e Bifpo y

rende fetenta.mil reis : difta de Lisboa feflènta léguas y

e de Lamego dezefeis 5 tem cento e oitenta e fete fogos.

Figueira 3 Freguezia no Arcebifpado de Évora y

tem por Orago S.Braz, o Pároco he Prior da apre-

fentaçáo de EIRei pelo Tribunal da Meza daCon-
feiencia y rende cento e cincoenta e quatro alqueires

de trigo , e cento e vinte de cevada : difta de Lis-

boa dezoito léguas 3 e de Évora nove y tem feíTenta

e hum vizinhos.

Figueira dos Cav alleiros , Freguezia no Ar-

cebifpado de Évora , tem por Orago N. Senhora da
Luz 3 e S. Sebaftiáo , o Pároco he Prior collado

aprefentado por EIRei pelo Tribunal da Meza da

Confciencia
y rende cento e cincoenta alqueires de

trigo
5 cento e vinte de cevada y e dez mil reis em

dinheiro: difta de Lisboa dezoito léguas, e de Évo-
ra nove 3 tem cento e dez moradores.

Part. L Q^ Fi-



Figueira da Foz , Freguezia no Bifpado de Co-
imbra , tem por Orago S. Julião , o Pároco he Cu-
ra annual da aprefentação do Cabido da Sé de Co-
imbra , rende trinta mil reis : difta de Lisboa trinra

léguas , e de Coimbra fete , tem trezentos e dezefeis

moradores.

Figueira de Lorvão , Freguezia no Bifpado de
Coimbra , tem por Orago S. João Baptifta , o Pá-
roco he Vigário da aprefcntaçáo das Religiofas de S.

Bernardo de Lorvão, rende feífenta mil reis : difta

de Lisboa trinta e féis léguas, e de Coimbra duas,

tem duzentos e vinte e oito vizinhos.

Figueiras, Freguezia no Bifpado do Porto , tem
por Orago o Salvador , o Pároco he Abbade, cuja

aprefentação anda em litigio entre oBifpo, e o Ba-

lio de Leça , rende quatrocentos e cincoenta mil reis

:

difta de Lisboa cincoenta e cinco léguas , e do Por-

to cinco, tem duzentos e noventa e féis fogos.

Figueiredo, Freguezia no Arcebifpado de Bra-

ga , tem por Orago S. Paio , o Pároco he Vigário

da aprefentação do Prior do Convento de S. Vicen-

te de Fora de Lisboa , tem de côngrua onze mil reis ,

c o que rende o pé de altar : difta de Lisboa feíTen-

ta léguas, e de Braga três, tem cincoenta e três vi-

zinhos.

Figueiredo, Freguezia no Arcebifpado de Bra-

ga , tem por Orago S. Pedro Apoftolo , o Pároco

he Abbade da aprefentação Ordinária de concurfo ,

rende quatrocentos mil reis: difta de Lisboa feílên-

ta e duas léguas , e de Braga duas y tem oitenta e

oito fogos.

Figueiredo, Freguezia no Arcebifpado de Bra-

ga , tem por Orago o Salvador , o Pároco he Vi-

gário da aprefentação de António Xavier Rebello 3

Cónego da Sé de Braga , rende cincoenta mil reis

:

difta
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difla de Lisboa cincoenta e fete léguas , c de Braga

três , tem cincoenta vizinhos.

Figueiredo da Alva 3 Freguezia no Bifpado de

Vifeu, tem por Orago o Salvador , o Pároco he Cu-
ra da aprefentaçáo do Arcediago de Vifeu, tem dez

mil reis de côngrua, e o que rende o pé de altar:

difla de Lisboa cincoenta léguas, e de Vifeu três c

meia , tem cento e féis moradores.

Figueiredo das Donas , Freguezia no Bifpado

de Vifeu 5
tem por Orago N. Senhora das Neves 3

o Pároco he Cura da aprefentaçáo do Vigário de S.

Pedro do Sul , tem feís mil reis de côngrua, e o
cjue rende o pé de altar : difla de Lisboa quarenta e

oito léguas, e de Vifeu três, tem dezefete vizinho?;

Figueiró, Freguezia no Arcebifpado de Braga,

tem por Orago Sant-Iago Apoflolo , o Pároco he Vi-

gário collado da aprefentaçáo do Reitor de Villa-

cova da Lixa, rende cem mil reis: difta de Lisboa

feííenta e três léguas , e de Braga fete , tem oitenta

e cinco fogos.

Figueiró, Freguezia no Arcebifpado de Braga

,

tem por Orago Santa Chriftina , o Pároco he Ab-
bade da collaçáo Ordinária de concurfo , rende qui-

nhentos mil reis: difla de Lisboa feííenta léguas, c

de Braga fete, tem cento e cincoenta vizinhos.

Figueiró, Freguezia no Arcebifpado de Braga,

tem por Orago Sant-Iago , o Pároco he Vigário col-

lado da aprefentaçáo do Reitor de S. Pedro de Caí-

de , rende fcflènta mil reis : difla de Lisboa feífen-

ta léguas, e de Braga cinco, tem oitenta e quatro

fogos.

Figueiró do Campo, Freguezia nò Bifpado de

Coimbra, tem por Orago Sant-Iago Apoflolo, o
Pároco he Vigário da aprefentaçáo da Abbadeça de

Cellas, da Ordem de Sr. Bernardo, rende cento e

QJi vin-
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vinte mil reis: difta de Lisboa trinta e três léguas,

e de Coimbra três , tem duzentos e vinte e oito fo-

gos.

Figueiró da Granja , Freguezia noBifpado de

Vifeu , tem por Orago N. Senhora da Graça , o Pá-

roco he Abbade da aprefentaçáo da Mitra, rende tre-

zentos mil reis : difta de Lisboa cincoenta e huma
léguas, e de Vifeu féis, tem cento c dezefeis mo-
radores.

Figueiró da Serra , Freguezia no Bifpado de

Coimbra , tem por Orago N. Senhora da Concei-

ção , o Pároco he Cura da aprefentaçáo do Com-
mendador de Malta , tem oito mil reis de côngrua

,

e o que rende o pé de altar : difta de Lisboa cin-

coenta e cinco léguas , e de Coimbra dezefete , tem
cento e trinta e féis moradores.

Figueiró dos Vinhos , Freguezia no Bifpado de

Coimbra , tem por Orago S. Joáo Baptifta , h Pá-

roco he Prior da aprefentaçáo do Collegio novo de

Santa Cruz de Coimbra , rende duzentos mil reis

:

difta de Lisboa trinta léguas , c de Coimbra fete ,

tem quatrocentos e dez fogos.

Figueiros, Freguezia no Patriarcado, tem por

Orago N. Senhora da Conceição , o Pároco he Cu-
ra da aprefentaçáo do Prior , e Beneficiados de Sant-

iago de Óbidos, rende hum moio de trigo, meio

de cevada , e duas pipas de vinho : difta de Lisboa

doze léguas , tem cento e féis moradores,

S. Fins de Ribadave, Freguezia no Arcebifpa-

do de Braga , tem por Orago Santo Efteváo , o Pá-

roco he Cura da aprefentaçáo do Prior do Moftei-

ro do Couto de Landim , de Cónegos Regrantes,

rende quarenta mil reis : difta de Lisboa feífenta lé-

guas, e de Braga três, tem trinta e cinco vizinhos.

Fiolhozo } Freguezia no Arcebifpado de Braga ,

tem
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tem por Orago N. Senhora da Purificação , o Pá-
roco he Cura da aprefentaçáo do Cabido da Colle-

giada de Guimarães, rende quarenta mil reis: difta

de Lisboa feilènta e duas léguas, e de Braga deze-

fcte , tem cento e féis moradores.

Fiscal , Freguezia no Arcebifpado de Braga , tem
por Orago S. Mamede, o Pároco he Abbade da apre-

fentaçáo da Mitra por concurfo , rende duzentos e

cincoenta mil reis : difta de Lisboa cincoenta e duas

léguas 3 e de Braga duas , tem cento e três moradores.

Firvidellas , Freguezia no Arcebifpado de Bra-

sa , tem por Orago Sant-Iago Apoftolo, o Pároco
he Vigário da aprefentaçáo do Reitor de Santa Ma-
ria de Veade de Barrozo , rende cincoenta e cinco

mil reis : difta de Lisboa fetenta léguas , e de Bra-

ga nove , tem cincoenta vizinhos.

FL
Flor da Roza, Freguezia no Priorado do Cra-

to , tem por Orago N. Senhora das Neves , o Pá-
roco he Cura da aprefentaçáo do Grão Prior , ren-

de dous moios de trigo
5 dous almudes de vinho cm ,

dous cântaros de azeite , e quatro mil reis em dinhei-

ro : difta de Lisboa trinta léguas, e do Crato três,

tem cento e quarenta fogos.

FO
Fojo lobal, Freguezia no Arcebifpado de Bra-

ga 5 tem por Orago o Salvador , o Pároco he Vi-
gário confirmado da aprefentaçáo do Reitor de Ca-
baços, rende vinte mil reis: difta de Lisboa feíTen-

ta e huma léguas , e de Braga quatro , tem cincoenta
e fete fogos.

Folgoza , Freguezia no Bifpado de Lamego , vem
por Orago Ni Senhora da Grafa, o Pároco" he Cu-

ra



ra da aprefentação do Reitor de Armamar, tem de
côngrua féis mil e feiscentos reis , e o que rende o
pé de alrar : difta de Lisboa feííenta e quatro léguas ,

e de Lamego três , tem quarenta e cinco fogos.

Folgoza , Freguezia no Bifpado do Porto , tem
por Orago o Salvador, o Pároco he Abbade colla-

do da aprefentação alternativa do Bifpq , e Mortei-

ro Benedídlino de S. Tirfo, rende trezentos mil rei^:

difta de Lisboa cincoenta e quatro léguas , e do Por-

to duas, tem cento e quarenta e fete fogos.

Folgoza , Freguezia no Bifpado de Vifèu , tem
por Orago S. Carlos Borromeu , o Pároco he Ab-
bade da aprefentação do Padroado Real , rende qui-

nhentos mil reis: difta de Lisboa quarenta e oito lé-

guas 3 e de Vifeu três , tem duzentos e oito fogos.

Folgozinho , Freguezia no Bifpado de Coimbra ,

tem por Orago S. Pedro Apoftolo , o Pároco he Vi-
gário da aprefentação do Duque de Lafões , rende

cincoenta mil reis : difta de Lisboa cincoenta léguas ,

ç de Coimbra dezefeis , tem cento e noventa fogos.

Folhada 3 Freguezia no Bifpado do Porto, tem
por Orago a Degollação do Baptifta, o Pároco he

Abbade da aprefentação da Mitra , rende quatrocen-

tos mil reis : difta de Lisboa feííenta léguas , e do
Porto nove , tem* cento e trinta e nove vizinhos.

Folhadella , Freguezia no Arcebifpado de Bra-

ga , tem por Orago Sant-Iago Apoftolo, o Pároco

he Vigário perpetuo da apreTentaçáo da Mitra , ren-

de cento e vinte mil reis : difta de Lisboa feífenta e

huma léguas , e de Braga treze , tem duzentos e vin-

te fogos.

Folhadoza , Freguezia no Bifpado de Coimbra ,

tem por Orago S. Pedro Apoftolo , o Pároco he

Prior da aprefentação do Cabido da Sé de Coimbra,

lende duzentos mil reis : difta de Lisboa quarenta e

duas
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duas léguas , e de Coimbra onze, tem feíTenta e cin-

co fogos.

Folques, Freguezia no Bifpado de Coimbra, tem

por Oraso S. Pedro Apoftolo , o Pároco he Cura
annual da aprefentação do Collegio da Sapiência de

Cónegos Regrantes de Santo Agoftinho da Cidade

de Coimbra , rende feíTenta mil reis : difta de Lis-

boa trinta e fete léguas, e de Coimbra fete, tem du-

zentos e noventa fogos.

Fojos , Freguezia no Bifpado de Lamego , tem
por Orago S. Pedro ad Viticula, o Pároco he Cu-
ra da aprefentação do Vigário de Nave , tem féis mil

reis de côngrua , e o que rende o pé de altar : difta

de Lisboa cincoenta e oito léguas , e de Lamego vin-

te e três , tem dez vizinhos.

FontÃo 3 Freguezia no Arcebifpado de Braga , tem
por Orago Sant-Iago, o Pároco he Vigário da apre-

fentação das Religiofas Bentas da Cidade de Braga ,

rende oitenta mil reis : difta de Lisboa feíTenta léguas ,

e de Braga cinco , tem cento e cincoenta vizinhos.

Fonte da aldeã , Freguezia no Bifpado de Mi-
randa , tem por Orago Santa Anna , o Pároco he

Cura da aprefentação do Abbade de Villa-chã da Bar-

cioza , tem de renda o pé de altar : difta de Lisboa

oitenta léguas , e de Miranda duas , tem cincoenta

e dous vizinhos.

Fonte arcada , Freguezia no Bifpado de Lame-
go , tem por Orago N.. Senhora da AíTumpção , o
Pároco he Vigário collado da aprefentação da Uni-
verfidade de Coimbra , rende cento e vinte mil reis

:

difta de Lisboa feíTenta léguas , e de Lamego cin-

co, tem treze fogos.

Fonte arcada , Freguezia no Bifpado do Por-

to, tem por Orago Sane-lago , o Pároco he Reitor

aprefentado por EIRei pelo Tribunal da Meza da

Con«
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Oonfciencia, rende cincoenta mil reis: difta de Lis-

boa cincoenta e cinco léguas y e do Porto quatro y

tem duzentos e três fogos.

Fonte arcada 5
Freguezia no Arcebifpado de Bra-

ga , tem por Orago a Refurreiçáo de Chrifto
5 he Cu-

rada pôr dous Vigários com alternativa igual 5 os quaes

são da aprefentaçáo do Sacro Collegio Patriarcal y ren-

de noventa mil reis : difta de Lisboa feífenta e três

léguas 5 e de Braga três 3 tem trezentos e doze fo-

gos.

Fonte do Bispo , freguezia no Reino do Al-

.

garve', tem por Orago Santa Catharina r o Pároco

he Cura da aprefentaçáo da Mitra y não tem renda

certa ; hum arado paga alqueire e meio de trigo y

dous arados dous alqueires 5 e o que não faz lavou-

ra hum alqueire 5 e todos pagão meio alqueire de ce-

vada y excepto os moradores deite lugar : difta de Lis-

boa quarenta léguas 3 e de Faro _,
Cidade Capital y

quatro , tem quatrocentos e três fogos.

Fonte-boa, Freguezia no Arcebifpado de Braga y

tem por Orago o Salvador y o Pároco he Abbade da

aprefentaçáo Ordinária de concurfo
5
rende hum con-

to e cem mil reis: difta de Lisboa cincoenta e fete

léguas , e de Braga cinco , tem cento e vinte e nove

vizinhos.

Fonte cuberta 5 Freguezia no Arcebifpado de

Braga , tem por Orago S. Romão 5 o Paroço he Vi-

gário da aprefentaçáo do Reitor de S. Joáo de Sil-

veiroSj rende fetenta mil reis : difta de Lisboa fef-

fentá léguas y e de Braga duas 5 tem trinta e quatro

vizinhos.

Fon^e ladrão , Freguezia no Bifpado de Mi-
randa 3 tem por Orago S. João Baptifta , o Pároco

he Cura da aprefentaçáo do Abbade de Villar-feco ,

tem féis mil reis de côngrua ,eo que rende o pé de
ai-
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altar: difta de Lisboa oitenta léguas, e de Miran-

da duas , tem vinte e dous moradores.

Fonte longa, Freguezià no Arcebifpado de Bra-

ga , tem por Orago Santa Maria Magdalena , o Pá-

roco he Vigário collado da aprefentaçáo do Reitor

do Salvador de Anciães , rende quarenta mil reis :

difta de Lisboa fefíenta e três léguas , e de Braga vin-

te e quatro , tem noventa e nove fogos.

. Fonte longa, Freguezià no Bifpado de Lame-
go , tem por Orago Santa Maria Magdalena , o Pá-

roco he Cura confirmado da aprefentaçáo do Vigá-

rio de Longroiva^ rende quarenta mil reis: difta de

Lisboa feflènta léguas , e de Miranda dez , tem fef-

fenta moradores.

Fontella s , Freguezià no Bifpado do Porto , tem
por Orago S. Miguel , o Pároco he Abbade da apre-

-ientação da Mitra , rende três mil cruzados : difta

de Lisboa cincoenta e três léguas, e do Porto qua-

torze, tem cento e trinta e nove vizinhos.

Fontello , Freguezià no Bifpado de Lamego,
tem por Orago S. Domingos

5 o Pároco he Vigá-

rio collado da aprefentaçáo da Mitra , rende feííen-

ta mil reis : difta de Lisboa feilènta léguas , e de La-

mego vinte, tem noventa e nove fogos.

Fontes, Freguezià no Bifpado do Porto , tem
por Orago Sant-Iago Apoftolo , o Pároco he Vigário
collado da aprefentaçáo do Commendador de Mal-
ta , tem de renda o pé de altar : difta de Lisboa kC-

fenta léguas , e do Porto quinze , tem trezentos e

onze fogos.

Fontes barrozas, Freguezià no Bifpado de Mi-
randa , tem por Orago S. Lourenço , o Pároco he
Cura da aprefentaçáo do Reitor de Conlellas , tem
de côngrua oito mil e quinhentos reis , e o que
rende o pé de altar : difta de Lisboa oitenta lé-

guas,
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guas , e de Miranda dez , tem trinta c oito mora-
dores.

Fontoura ^ Freguezia no Bifpado de Lamego ,

tem por Orago S. Joáo Baptifta, o Pároco he Cu-
rada aprefentaçao do Reitor de S. Martinho de Mou-
ros, tem féis mil reis de côngrua, e o que rende o
pé de altar: difta de Lisboa cincoenta e íeis léguas,
c de Lamego duas, tem duzentos moradores.

Fontoura , Freguezia no Arcebifpado de Braga ,

tem por Orago S. Miguel , aprefenta duas vidas o
filho de Gonçalo Vieira da Silva Telles , da Cida-

de de Lisboa ; a terceira vida aprefenta a Cafa de
Aberim , no termo de Barcellos ; e junto com elle

o Morgado de Covas , termo de Villa-nova de Cer-
veira , rende quinhentos mil reis : difta de Lisboa fe-

tenta léguas, e de Braga oito 3 tem duzentos e fef-

fenta fogos.

Forcalhos , Freguezia no Bifpado de Lamego ,

tem por Orago Santa Maria Magdalena , o Pároco
he Cura da aprefentaçao do Reitor de Alfaiates , tem
de côngrua cinco mil e quinhentos reis : difta de Lis-

boa feííènta e quatro léguas , e de Lamego vinte e

duas, tem quarenta e cinco fogos.

Forles , Freguezia no Bifpado de Vifeu , tem
por Orago Santa Luzia , o Pároco he Cura da apre-

fentaçao do Abbade de Ferreira de Aves , tem de

côngrua oito mil reis, e o que rende o pé de altar:

difta de Lisboa cincoenta léguas , e de Vifeu cinco ,

tem vinte e dous moradores.

Formariz, Freguezia no Arcebifpado de Braga,

tem por Orago S. Pedro Apoftolo , o Pároco he Vi-

gário confirmado da aprefentaçao do Abbade do Sal-

vador de Touguinhô , rende trinta mil reis : difta de

Lisboa cincoenta e féis léguas y e de Braga íeis , tern

quatorze moradores.
For-
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Formaria , Freguezia no Arcebifpado de Braga ,

tem por Orago S. Pedro Apoflolo , o Pároco he Ab^
bade da, aprefentaçâo do Vifconde dç Villa-nova.de

Cerveira, rende trezentos mil reis : difta de Lisboa

feflenta e féis léguas , e de Braga oito , tem cento

e cincoença vizinhos.

Formigais,, Freguezia na Prelazia, de Thomar >
tem por Orago S. Vicente Martyr , o Pároco he Vi-

gário da aprefentaçâo de EIRei pelo Tribunal da Me-»

za da Confciencia, rende dous moios de trigo , trin-

ta alqueires de cevada, huma pipa de vinho, e vin-

te e quatro mil reis em dinheiro : difta de Lisboa,

vinte e cinco léguas , e de Thomar três , tem cen-

to e trinta e fete vizinhos.

Fornello
?
Freguezia no Bifpado do Porto , tem

por Orago S. Martinho Bifpo , o Pároco he Cura
da aprefentaçâo das Religiofas de Vairáo , rende trin-

ta mil reis: difta de Lisboa cincoenta e quatro lé-

guas , e do Porto quatro , tem cem vizinhos.

Fornello do monte , Freguezia no Bifpado de

Vifeu , tem por Orago Santo Eftevão , o Pároco

he Cura da aprefentaçâo do Vigário de Santa Ma-
ria da Ventoza , rende trinta mil reis ; difta de Lis-

boa quarenta e quatro léguas , e de Vifeu três , tem
cento e treze vizinhos.

Fornellos , Freguezia no Arcebifpado de Bra-

ga , tem por Orago Santa Comba, o Pároco he Ab-
bade da aprefentaçâo da Ca r

a de Leftido , da Cafa da

Quinta, e da Cafa do A (Tento, rende cento e oiten-

ta mil reis : difta de Lisboa feíTenta léguas , e de Bra-

ga cinco 3 tem fetenta e fete fogos.

Fornet los , Freguezia no Bifpado do Porto , tem
por Ora^o S. Sebáftiáo , o Pároco he Cura da apre-

ienraçáo do G mmendador de Fontes , da Ordem
de Malta, ren4e quarenta mil reis: difta de Lisboa
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feflenta léguas , e do Porto quinzei, tem noventa e
cinco fogos.

Fornellos, Freguezia no Arcebifpado de Braga,
tem por Orago S. Vicente Martyr , o Pároco he Rei-
tor da aprefentação da Mitra , rende cento e quaren-
ta mil reis : difta de Lisboa feflenta léguas , e de
Braga quatro , tem duzentos e cincoenta vizinhos.

Fornellos , Freguezia no Bifpado de Lamego

,

tem por Orago S. Martinho Bifpo , o Pároco he Ab-
bade da aprefentação do Papa, e Mitra, rende qua-

trocentos e cincoenta mil reis : difta de Lisboa cin-

coenta e três léguas , e de Lamego oito , tem cen-

to e dezoito vizinhos.

Fornellos 5 Freguezia no Arcebifpado de Bra-

ga, tem por Orago o Salvador, o Pároco he Rei-

tor da aprefentação da Mitra , rende oitenta mil reis

:

difta de Lisboa feflenta léguas, e de Braga quatro,

tem quarenta moradores.

Fornos , Freguezia no Arcebifpado de Braga , tem
por Orago Santa Eulália

3
o Pároco he Vigário da

aprefentação dos Beneficiados da Villa de Freixo de

Efpadacinta , tem oito mil reis de côngrua , e o que

rende o pé de altar : difta de Lisboa feflenta e qua-

tro léguas, e de Braga trinta e duas, tem cem vi-

zinhos.

Fornos , Freguezia no Bifpado do Porto , tem
por Orago Santa M-irinha ?

o Pároco he Abbade da

aprefentação da Sé Apoftolica , rende trezentos e cin-

coenta mil reis : difta de Lisboa feflenta léguas , c

do Porto oito , tem cento e dez moradores.

Fornos , Freguezia no Bifpado de Vifeu, tem
por Orago S. Miguel 3 o Pároco he Abbade da apre-

fentação da Cafa do Infantado , rende trezentos mil

reis : difta de Lisboa cincoenta léguas, e de Vifeu

cinco j tem duzentos e féis vizinhos.

For-



FO 251

Fornos > Freguezia no Bifpado de Lamego , tem

por Orago S. Paio , o Pároco he Abbade da apre-

fentaçáo de D. Manoel de Ataíde Azevedo e Brito,

Senhor da Honra de Barboza , rende quatrocentos

mil reis : difta de Lisboa cincoenta e quatro léguas ,

e de Lamego oito , tem cento e trinta vizinhos.

Fornos da Feira 5 Freguezia no Bifpado do Por-

to , tem por Orago o Salvador , o Pároco he Ab-

bade da aprefentaçáo alternativa do Papa , e Bifpo ,

rende.trezentos e trinta mil reis : difta de Lisboa qua-

renta e fcte léguas ^ e do Porto cinco , tem oitenta

e quatro fogos.

Fornos de Ledra , Freguezia no Bifpado de

Miranda , tem por Orago Santo André Apoftolo,

o Pároco he Cura da aprefentaçáo do Abbade de

Guide , tem féis mil reis de côngrua , e o que ren-

de o pé de altar: difta de Lisboa fetenta e cinco lé-

guas 3 e de Miranda quatorze , tem cincoenta e fete

fogos.

Fornos de MaceiradÃo , Freguezia no Bifpa-

do de Vifeu , tem por Orago S. Miguel , o Páro-

co he Vigário da aprefentaçáo Ordinária de concur-

fo , rende quarenta mil reis : difta de Lisboa cincoen-

ta léguas , e de Vifeu duas ? tem duzentos e oito fogos.

Fornos do Pinhal , Freguezia no Bifpado de

Miranda, tem por Orago a Degollaçáo de S. Joáo

Baptifta, o Pároco he Cura da aprefentaçáo do Ab-
bade de Santavalha , rende cincoenta mil reis : difla

de Lisboa oitenta léguas, e de Miranda dezoito, tem
cento e quatro vizinhos.

Fortíos , Freguezia no Bifpado de Portalegre,

tem por Orago S. Domingos , o Pároco he Cura da
aprtíentaçáo da Mitra, rende dous moios de trigo,

difta de Lisboa trinta e três léguas , e de Portale-

gre huma , tem cento e nove vizinhos.

Foz
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Foz de aRouce, Freguezía no Bifpado de Co-

imbra , tem por Orago S. Miguel , o Pároco he Vi-
gário da aprefentação da Abbadeça de Lorvão, ren-

de cem mil reis : difta de Lisboa trinta e cinco lé-

guas , e de Coimbra três , tem cento e oitenta e três

vizinhos.

FR

Fradelos, Freguezía no Arcebifpado de Braga,
tem por Orago Santa Leocadia , o Pároco he Ab-
bade da aprefentação da Mitra , rende feiscentos mil
reis : difta de Lisboa feffenta e duas léguas , e de Bra
ga quatro 5 tem duzentos moradores.

Frades , Freguezía no Arcebifpado de Braga , tem
"por Orago Santo André Apoftolo , o Pároco heAb*
bade da aprefentação do Conde de Unhão , rende

duzentos mil reis : difta de Lisboa feíTenta e duas lé-

guas 5 e de Braga duas, tem fetenta e oito fogos.

Frades, Freguezía no Bifpado de Miranda, tem
por Orago Sant-Iago, o Pároco he Cura confirma-

do da aprefentação do Reitor de Hedral , rende qua-

renta mil reis : difta de Lisboa oitenta léguas , e de

Miranda dezoito , tem trinta e cinco vizinhos.

Fradizella , Freguezía no Bifpado de Miranda,

tem por Orago S. Lourenço , o Pároco he Cura da

aprefentação do Abbade de Guide , rende quarenta

mil reis : difta de Lisboa oitenta léguas , e de Mi-

randa doze , tem feíTenta e féis vizinhos.

Fragoas , Freguezía no Patriarcado , tem por Ora-

go Santo António , o Pároco he Vigário aprefenta-

do por EIRei pelo Tribunal da Meza da Confcien-

da, rende moio e meio de trigo, e trinta alqueires

de cevada : difta de Lisboa quinze léguas , tem cen-

to e quarenta e dous vizinhos.

Fragoas , Freguezía no Bilpado^ de Lamego, terá
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por Orago S. Pelagio , o Pároco he Cura da apre-

fentaçáo 3o Reitor de Barrellas , rende trinta mil reis

:

difta de Lisboa cincoenta e duas léguas 3 e de Lame-

go cinco , tem oitenta e dous vizinhos.

Fragozella, Freguezia no Bifpado de Vifeu,

tem por Orago N. Senhora da Graça , o Pároco he

Cura collado da aprefentaçáo da Mitra , rende trin-

ta mil reis : difta de Lisboa feíTenta léguas , e de Vi-

feu huma, tem cento e oitenta vizinhos.

Fragozo, Freguezia no Arcebifpado de Braga,

tem por Orago S. Pedro Apoftolo , o Pároco he Rei-

tor collado da aprefentaçáo da Cafa de Bragança ,

rende cento e cincoenta mil reis : difta de Lisboa fef-

fenta e três léguas , ede Braga cinco , tem duzen-

tos e vinte e féis moradores.

Fr aiao 3 Freguezia no Arcebifpado de Braga, tem
por Orago Sant-Iago Apoftolo , o Pároco he Vigá-

rio da aprefentaçáo do Arcediago de Olivença da Sé
de Braga, rende cincoenta mil reis: difta de Lisboa

feifenta léguas, e de Braga meia légua, tem quinzo

fogos.

França, Freguesia no Bifpado de Miranda, tem
por Orago S. Lourenço , o Pároco he Cura da apre-

fentaçáo do Reitor de Rabal , tem de côngrua fete

mil e quinhentos reis , e o que rende o pé de altar

:

difta de Lisboa oitenta leguás, e de Miranda dez,
tem quarenta moradores.

France , Freguezia no Bifpado de Vifeu , tem
por Orago S. Pedro Apoftolo, o Pároco he Vigá-
rio da aprefentaçáo alternativa do Papa , e Bifpo,

rende cento e vinte mil reis : difta de Lisboa cinco-

enta léguas , e de Vifeu duas , tem trezentos e dez-

efeis moradores.

Franco , Freguezia no Arcebifpado de Braga ,

tem por Orago N. Senhora da Expectação , o Pá-

roco
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roço hc Cura confirmado da aprefentaçáo do Vigá-
rio de Santa Cruz de Lamas de Orelhão , rende qua-
renta mil reis : difta de Lisboa feíTenta léguas 3 e de
Braga vinte , tem cento e^cinco fogos.

Francos , Freguezia no Patriarcado , tem por
Orago S. Lourenço , o Pároco he Cura da apreíen-
taçáo do povo , rende noventa alqueires de trigo ,
trinta de cevada , e cem almudes de vinho : difta de
Lisboa dez léguas , tem duzentos e dous fogos.

Francos , Freguezia no Patriarcado , tem por
Orago S. Silveftre , o Pároco he Cura da aprefen-

taçáo da Mitra, rende cem mil reis: difta de Lisboa
quatorze léguas , tem cento e trinta e quatro vizinhos.

Fratel , Freguezia no Bifpado da Guarda , tem
por Orago S. Pedro Apoftolo, o Pároco he Cura
da aprefentaçáo do povo , rende cem mil reis : difta

de Lisboa trinta e duas léguas , e da Guarda vinte

,

tem oitenta e féis vizinhos.

Frazão , Freguezia no Bifpado do Porto, tem
por Orago S. Martinho Bifpo , o Pároco he Rei-

tor da aprefentaçáo alternáiiva do Papa , e Mortei-

ro Benediftino de S. Tirfo , rende noventa mil reis

:

difta de Lisboa cincoenta e oito léguas, e do Por-

to quatro, tem duzentos e vinte e quatro vizinhos.

Freamunde , Freguezia no Bifpado do Porto,

tem por Orago o Salvador , o Pároco he Reitor da

aprefentaçáo da Cafa do Infantado , rende quarenta

mil reis : difta de Lisboa feíTenta léguas , e do Por-

to cinco , tem cento e noventa fogos.

FrechÃo , Freguezia no Bifpado de Vifeu,, tem

por Orago Santo Amaro , o Pároco he Cura da

aprefentaçáo do Commendador de S. João de Mal-

ra, extra muros da Villa de Trancozo, rende vinte

mil reis : difta de Lisboa feíTenta léguas , e de Vi-

feu nove j tem quarenta e cinco fogos.

Frje-
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Frechas j Freguezia no Arcebiípado de Braga,

tem por Orago S. Miguel , o Pároco he Vigário

da aprefentaçáo do Reitor de S. Lourenço de Li-

lella , rende noventa mil reis : difta de Lisboa fef-

fenta e féis léguas , e de Braga vinte e duas , tem

cento e cinco vizinhos.

Frechas, Freguezia no Bifpado de Vifeu, tem
por Orago N. Scnhor3 da Graça , o Pároco he Vi-

gário da aprefentaçáo do Padroado Real , rende cin-

coenta mil reis : difta de Lisboa cincoenta e duas

léguas , e de Vifeu nove , tem cento e fetenta e

quatro fogos.

Freigil, Freguezia no Bifpado de Lamego, tem
por Orago N. Senhora da Purificação , o Pároco he

Abbade da aprefentaçáo da Mitra, rende quatrocen-

tos mil reis : difta de Lisboa cincoenta e fete léguas ,

c de Lamego quatro 3 tem noventa e cinco fogos.

Fregim (Santa Maria de) Freguezia no Arce-

bifpado de Braga , o Pároco he Reitor da aprefen-

taçáo do Commendador de Malta da Cafa de Ca-

lhariz , rende cento e vinte mil reis : difta de Lis-

boa feííenta léguas, e de Braga féis, tem duzentos

e féis vizinhos.

Freineda , Freguezia no Bifpado de Lamego,
tem por Orago N. Senhora da Conceição , o Pá-

roco he Cura da aprefentaçáo do Vigário de Caftel-

lo-bom , tem féis mil reis de côngrua , e o que ren-

de o pé de altar : difta de Lisboa feííenta léguas , e

de Lamego dezoito, tem cento e quinze vizinhos.

Freiria , Freguezia no Patriarcado' , tem por Ora-
go S. Lucas , o Pároco he Cura da aprefentaçáo do
Prior de S. Pedro de Torres Vedras , rende hum
moio de trigo, trinta almudes de vinho, e íeis mil

c feiscentos reis em dinheiro : difta de Liòboa féis

léguas, tem fetenta e oito fogos.

Part. L R Frei-
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Freiria , Freguezia no Arcebifpado de Braga ,

tem por Qrago N. Senhora da Purificação , o Pá-
roco he Abbade da aprefentação de D. João Manoel
de Menezes , rende trezentos mil reis : difta de Lis-

boa feííenta e duas léguas , e de Braga duas , tem
oitenta e oito fogos.

Freitas , Freguezia no Arcebifpado de Braga,
tem por Orago S. Pedro Apoftolo , o Pároco he
Reitor da aprefentação das Religiofas dos Remédios
de Braga , rende onze mil e feiscentos reis , e o que
rende o pc de altar : difta de Lisboa feííenta léguas y

e de Braga três, tem cento e quatorze fogos.

Freixeda , Freguezia no Bifpado de Miranda y

tem por Orago Santo André Apoftolo , o Pároco
he Cura da aprefentação do Reitor de Mirandella,

rende fefienta mil reis : difta de Lisboa fetenta e cin-

co léguas , c de Miranda quatorze , tem noventa e

cinco fogos.

Freixeda , Freguezia no Bifpado de Miranda ,

tem por Orago S. Silveftre, o Pároco he Cura con-

firmado da aprefentação do Reitor de Sal ias , tem
féis mil reis de côngrua , e o que rende o pé de al-

tar : difta de Lisboa oitenta léguas ; e de Miranda

nove, tem trinta e oito vizinhos.

Freixeda do torrão , Freguezia no Bifpado

de Lamego , tem por Orago N. Senhora dos An-
jos, o Pároco he Abbade da collaçáo Ordinária de

concurfo , rende duzentos mil reis : difta de Lisboa

feííenta léguas, e de Lamego dezefeis, tem cento e

eincoenta e dous moradores.

Freixedas , Freguezia no Bifpado de Vifeu , tem

por Orago S. Martinho Bifpo , o Pároco he Vigário

da aprefentação do Padroado Real, rende quarenta

mil reis: difta de Lisboa fefienta léguas, e de Vifcu

doze, tem uezentos e cincoenta e três vizinhos.

Frei-
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Freixedello , Freguezia no Bifpado de Miran-

da, tem por Orago S. Vicente Martyr, o Pároco

he Abbade da aprefentação da Cafa de Bragança ,

rende cento e vinte mil reis : difta de Lisboa oiten-

ta léguas , e de Miranda fete , tem cincoenta vizi-

nhos.

Freixial , Freguezia no Bifpado de Vifeu , tem
por Orago N. Senhora das Neves , o Pároco he Cu-
ra da aprefentação do Abbade de Santa Maria da Vil-

la de Trancozo , tem féis mil reis de côngrua , e o
que rende o pé de altar : difta de Lisboa feííenta lé-

guas , e de Vifeu dez , tem trinta e cinco vizinhos.

Freixial do Campo, Freguezia no Bifpado da

Guarda , tem por Orago S. Barrholomen , o Páro-

co he Cura da aprefentação do Vigário de S. Vi-
cente da Beira , tem de côngrua nove mil e duzen-

tos reis, e o que rende o pe de altar : difta de Lis-

boa trinta e fei$ léguas , e da Guarda treze , tem
trinta e oito vizinhos.

Freixial dos Potes , Freguezia no Bifpado da
Guarda, tem por Orago S. Sebaííião , o Pároco he
Cura da apreíènração do Prior do Souto da Cafa ,

a renda he incerta : difta de Lisboa quarenta e duas

léguas , e da Guarda nove , tem fetenta morado-
res.

Freixiandas, Freguezia no Bifpado de Leiria,

tem por Orago N. Senhora da Purificação , o Pá-

roco he Cura da aprefentação do Cabido da Colle-

giada de Orem , rende cento e vinte mil reis : difta

de Lisboa vinte e cinco léguas , e de Leiria cinco ,

tem quinhentos e feííenta fogos.

Freixieiro doSoutello, Freguezia noArcc-
bifpado de Braga , tem por Orago S. Martinho Bif-

po , o Pároco hc Abbade collado da aprefentação

ido Conde de Aveiras , rende duzentos e vinte mil

R ii reis:
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reis: difta de Lisboa feflênta c cinco léguas 5 e de
Braga oito 5 tem oitenta e oito fogos.

Freixiel, Freguezia no Arcebifpado de Braga

,

tem por Orago Santa Maria Magdalena 3 o Pároco
he Vigário confirmado da aprefentação do Commen-
dador de Poiares ? rende trinta mil reis : difta de Lis-

boa feííenta e oito léguas 3 e de Braga vinte e hu-

ma }
tem cento e trinta e fete fogos.

Freixinho , Freguezia no Bifpado de Lamego ,

tem por Orago S. Miguel , o Pároco he Cura da

aprefentação do Reitor de Fonte arcada y rende qua-

renta mil reis : difta de Lisboa cincoenta e féis lé-

guas j ede Lamego cinco tem fetenta e quatro fo-

gos.

Freixioza , Freguezia no Bifpado de Miranda,

tem por Orago N. Senhora da Expe£hção 5 o Pá-

roco he Cura da aprefentação do Abbade de Villa-

chã , tem de côngrua féis mil reis } eo que rende o

pé de altar: difta de Lisboa oitenta léguas 3 e de Mi-

randa huma, tem trinta e féis moradores.

Freixioza, Freguezia no Bifpado de Vifeu 3 tem

por Orago Santa Luzia ^ o Pároco he Cura da apre-

fentação do Reitor de S. João de Mangoalde , tem

de côngrua féis mil e quinhentos reis , e o que ren-

de o pé de altar : difta de Lisboa cincoenta léguas,

e de Vifeu três 3 tem cento e onze vizinhos.

Freixo , Freguezia no Bifpado deViieu, tem por

Orago N. Senhora da Natividade , o Pároco he Cu-

ra da aprefentação do Vigário de S. Vicente da Ma-
triz de Freixo , rende trinta mil reis : difta de Lis-

boa feífenta léguas y e de Vifeu dezefeis , tem cen-

to e onze vizinhos.

Freixo , Freguezia no Arcebifpado de Braga ,

tem por Orago S. Julião D o Pároco he Vigário da

aprefentação do Reitor de S. Miguel de Alvarães ,

ren-
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rende oitenta mil reis : difta de Lisboa feííenta e

duas léguas 3 e de Braga três , tem trinta e íeis mo-
radores.

Freixo ^ Freguezia no Bifpado do Porto, tem

porOrago N. Senhora da Purificação, o Pároco he

Cura da aprefentaçáo do Reitor de Tuias, tem de

côngrua féis mil reis , e o que rende o pé de ai ar

:

difta de Lisboa feííenta léguas 3 e do Porto oito y

tem noventa e quatro fogos.

Freixo de baixo, Freguezia no Arcebifpado de

Braga , tem por Orago o Salvador , o Pároco he

Cura da aprefentaçáo do Prior dos Religiofos Do-
minicos de S. Gonfalo de Amarante , rende qua-

renta mil reis : difta de Lisboa feífenta léguas , e de

Braga fete e meia , tem cento e cinco vizinhos.

Freixo decima, Freguezia no x^rcebifpado de

Braga , tem por Orago São Miguel y o Pároco he

Cura da aprefentaçáo do Prior dos Religiofos Do-
minicos de S. Gonfalo de Amarante , rende quaren-

ta e cinco mil reis : diftà de Lisboa feíTenta léguas

,

e de Braga fete , tem cento e doze vizinhos.

Freixo de Espadacinta , Freguezia no Arce-

bifpado de Braga ^ tem por Orago S. Miguel , o
Pároco he Vigário collado da aprefentaçáo da Mi-
tra , rende cenro e quarenta mil reis : difta de Lis-

boa feííenta léguas y e de Braga trinta e duas^ tem
trezentos e cincoenta vizinhos.

Freixo de NumÃo ^ Freguezia no Bifpado de

Lamego , tem por Orago S. Pedro Apoftolo , o Pá-

roco he Vigário da aprefentaçáo da Univeríldade de

Coimbra por concurfo , rende cem mil reis : difta

de Lisboa feíTenta léguas ^ e de Lamego dez , tem
duzentos e vinte fogos.

Freixo da Serra 3 Freguezia no Bifpado de Co-
imbra

; tem por Orago N. Senhora da Expe&açáo , o
Pa-
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Pároco he Cura annual da aprefemação do

1

Vigário

de Folgozinho , alternativamente com o Maltez Com-
mendador de Oliveira do Hofpital , rende trinta e

cinco mil reis: difta de Lisboa cincoenta léguas, e

de Coimbra dezefeis, tem cem vizinhos.

Frementoes , Freguezia no Arcebifpado de Bra-

ga, tem por Orago Santa Eulália , o Pároco he Vi-
gário da aprefemação do Prior da Collegiada de Gui-
marães , rende cincoenta mil reis : difta de Lisboa

feíTenta léguas , e de Braga três, tem cento e trin-

ta e dous moradores.

Frende (Santa Maria de) Freguezia no Biípa-

do do Porto , o Pároco he Abbade da aprefemação
da Mitra pelo concurfo , rende feíTenta mil reis : dif-

ta de Lisboa cincoenta e féis léguas , e do Porto do-

ze, tem noventa e cinco fogos.

Frezuefe , Freguezia no Bifpado de Miranda ,

tem por Orago Santo Eítevão, o Pároco he Abba-
de da aprefemação da Mitra pelo concurfo, rende

cento e cincoenta mil reis : difta de Lisboa oitenta

e cinco léguas, e de Miranda doze , tem quarenta

etres vizinhos.

Friaes do Rio , Freguezia no Arcebifpado de

Braga , tem por Orago Santo André Apoftolo , o
Pároco he Vigário collado da aprefemação do Rei-

tor de Santa Maria de Veade , rende quarenta mil

reis : difta de Lisboa fetenta léguas , e de Braga nove ,

tem trinta e fete vizinhos.

Friande, Freguezia no Arcebifpado de Braga 3

tem por Orago S. Thomé Apoftolo , o Pároco he

Vigário da aprefentação do D. Abbade Bentdidino

do Morteiro de Pombciro , rende cento e quarenta

mil reis: difta de Lisboa feíTenta léguas, e de Bra-

ga féis , tem duzentos e oito fogos.

Frieira , Freguezia no Bifpado de Miranda , tem
por
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por Orago S. João Baptifta , o Pároco he Cura da

aprefentação do Cabido da Sé de M iranda , tem féis

mil reis de côngrua, e o que rende o pé de altar:

difta de Lisboa oitenta léguas , e de Miranda oito y

tem vinte vizinhos.

Friellas , Freguezia no Patriarcado , rem por

Orago S. Julião , o Pároco he Prior da aprefenta-

ção da Abbadeça de Odivellas , rende trezentos mil

xeis : difta de Lisboa duas léguas , tem duzentos e

cincoenta e hum moradores.

Friestas, Freguezia no Arcebifpado de Braga,

tem por Orago S. Mamede \ o Pároco he Vk;ano
da aprefentação do Padroado Real, rende quarenta

mil reis : difta de Lisboa feíTenta e duas léguas , c

de Braga dez , tem noventa e oito fogos.

Friestellas , Freguezia no Arcebifpado de Bra-

;a , tem por Orago S. Martinho Bifpo , o Pároco

e Vigário da aprefentação do Reitor de S. Pedro

de Calvello , tem quatorze mil reis de côngrua , c

o que rende o pé de altar : difta de Lisboa feíTenta

e três léguas , e de Braga três , tem fetenta e fete

fogos.

Friumes , Freguezia no Bifpado de Coimbra ,

tem por Orago S. Mattheus Apoftolo , o Pároco

he Cura annual da aprefentação do Prior de Pena-

cova , rende trinta mil reis : difta de Lisboa trinta

e féis léguas , e de Coimbra quatro , tem cento e

trinta e três moradores.

FríÕes, Freguezia no Arcebifpado de Braga, tem
por Orago S. Pedro Apoftolo , o Pároco he Rei-

tor da aprefentação da Cafa de Bragança , rende du-

zentos mil reis : difta de Lisboa feíTenta e cinco lé-

guas , e de Braga dezefete , tem duzentos e cincoen-

ta e quatro vizinhos.

Froj-áes , Freguezia no Arcebifpado de Braga ,

tem

e
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tem por Orago Santa Marinha , o Pároco hc Vi-

fario da aprefentaçáo do D. Abbade Beneditino do
/íofteiro de Palme y rende fetenta mil reis: difta de

Lisboa feíTenta léguas , e de Braga cinco , tem cen-

to e feíTenta e fete fogos.

Fronteira , Freguezia no Bifpado de Elvas, tem
porOrago N. Senhora da Atalaia, o Pároco he Prior

da aprefentaçáo de EIRei pelo Tribunal da Meza da

Confciencia , rende três moios de trigo , dous de ce-

vada , e vinte mil reis em dinheiro : difta de Lisboa

vinte e oito léguas 5 e de Elvas fete y tem quinhen-

tos e feíTenta e hum moradores;

Frontilheiro j Freguezia no Bifpado da Guar-

da 3 tem por Orago N. Senhora da Graça , o Pá-

roco he Cura da aprefentaçáo do Prior dos Açores

,

rende feflenta mil reis : difta de Lisboa cincoenta e

duas léguas , e da Guarda três , tem cento e oiten-

ta e dous moradores.

Frossos , Freguezia no Bifpado de Coimbra , tem
por Orago S. Paio , o Pároco he Cura da aprefen-

taçáo do Reitor de S. Joáo de Loure , tem nove mil

c quinhentos reis de côngrua 5 e o que rende o pé
de altar : difta de Lisboa quarenta e três léguas , e

de Coimbra nove, tem cento e vinte vizinhos.

Frossos , Freguezia no Arcebifpado de Braga ,

tem por Orago S. Miguel , o Pároco he Vigário col-

lado da apreíentacão do Thefoureiro mor da Sé de

Braga , rende cincoenta mil reis : difta de Lisboa fef-

fenta léguas , e de Braga huma e meia, tem feíTen-

ta e dous vizinhos.

FU
Fuinhas , Freguezia no Bifpado de Vífeu , tem

porOrago N. Senhora da Graça, o Pároco he Cu-
ra da aprefentaçáo do Vigário de Algodrqs , tem

féis
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fcis mil e quinhentos reis de côngrua ,eo que ren-

de o pé de altar : difta de Lisboa cincoenta e qua-

tro léguas , e de Vifeu fete , tem cincoenta e fete

fogos.

Fundada , Freguezia no Bifpado da Guarda , tem
por Orago Santa Margarida 5 o Pároco he Cura da

aprefentaçáo do Vigário de Villa de Rei, tem oito

mil e feiscentps reis de côngrua , e o que rende o

pé de altar: difta de Lisboa trinta léguas, e da Guar-

da vinte e quatro , tem cento e feíTenta e féis mora-

dores.

Fundão , Freguezia no Bifpado da Guarda , tem
por Orago S, Martinho Bifpd, o Pároco he Prior

da aprefentaçáo alternativa do Padroado Real , e Ca-

bido da Sé da Guarda , rende cincoenta mil reis :

difta de Lisboa quarenta léguas , e da Guarda nove ,

tem quatrocentos e cincoenta e fete fogos.

Furadouro , Freguezia no Bifpado de Coimbra,
tem por Orago o Eípirito Santo , o Pároco he Vi-

gário da aprefentaçáo delRei pelo Tribunal da Me-
za da Confciencia , como Gráo Meftre da Ordem
de Chrifto , rende oitenta mil reis : difta de Lisboa

vinte enove léguas, e de Coimbra três, tem feten-

ta e nove fogos.

GA
GAfanhÃo, Freguezia no Bifpado de Vifeu,

tem por Orago N. Senhora do Pranto , o Pá-

roco heAbbade da aprefentaçáo de Bento Jofé

Barreto de Vafconccllos Corte-Real ,- da Terra da

Feira , rende duzentos mil reis : difta de Lisboa cin-

coenta e duas léguas , e de Vifeu cinco , tem du-

zentos e noventa fogos.

Gafanhoeira , Freguezia no Arcebifpado de Évo-
ra,
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ta , tem por Orago S. Pedro Apoftolo , o Pároco

he Cura da aprefentaçáo da Mitra , rende dotis mo-
ios de trigo , e moio e meio de cevada : difta de Lis-

boa dczefete léguas, e de Évora quatro , tem oiten*

ta e-hurri vizinhos.

Gafete , Freguezia no Priorado do Crato , tem
por Orago S. Joáo Baptifta , o Pároco he Reitor Cu-
ra da aprefentaçáo do Grão Prior , rende fetenta mil

reis : difta de Lisboa cincoenta e duas léguas , e do
Crato duas , tem duzentos e cinco fogos.

Gagos, Freguezia no Arcebifpado de Braga, tem
por Orago Sant-Iago Apoftolo , o Pároco he Vigá-

rio da aprefentaçáo atternativa do Abbade de S. Cle-

mente , e do Reitor de Amime , rende quarenta mil

reis: difta de Lisboa feflenta léguas, e de Braga fe-

te , tem quarenta e hum vizinhos.

Gaifar , Freguezia no Arcebifpado de Braga , tem
por Orago Santa Eulália, o Pároco he Vigário da

aprefentaçáo do Cabido da Sé de Braga
;
rende oi-

tenta mil reis : difta de Lisboa feffenra e duas léguas,

c de Braga três , tem feflenta e féis moradores.

Galafura , Freguezia no Arcebifpado de Braga ,

tem por Orago S. Vicente Martyr , o Pároco he Vi-

gário ad nutum da aprefentaçáo do Vigário de Goáes ,

rende cento e cincoenta mil reis : difta de Lisboa

fcíTcnta e nove léguas , e de Braga dezefeis , tem cen-

to e cincoenta e dous moradores.

Galegos, Freguezia .ao Arcebifpado de Braga,

tem por Orago N. Senhora da Encarnação, o Pá-

roco he Abbade da aprefentaçáo in folidum de Pedro

Lopes de Azevedo Pinheiro Pereira Sá, Senhor da

Cafa de Azevedo , rende oitocentos mil reis : difta

de Lisboa feflenta léguas, e de Braga três, tem oi-

tenta e nove fogos.

Galegos., Freguezia no Arcebifpado de Braga,

tem
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tem por Orago S. Martinho Bifpo , he Curada pof

dous Vigários collados , que paroqueáo ás femanas

alternativamente , com a Matriz do Salvador de Fon-
te arcada , são da aprefentaçáo do Sacro Collegio Pa-

triarcal
,
juntamente com o Vigário do Salvador de

Fonte arcada , rende cada Vigairaria cem mil reis

:

difta de Lisboa feíTenta e duas léguas , e de Braga

duas, tem feíTenta e quatro fogos.

G.alegos , Freguezia no Arcebifpado de Braga j

tem por Orago S. Martinho Bifpo , o Pároco he Rei-

tor collado da aprefentaçáo da Mitra por concurfo ,

rende oitenta mil reis : difta de Lisboa feíTenta lé-

guas , e de Braga duas , tem cento e cincoenta vi*

Zinhos.

Galegos , Freguezia no Bifpado do Porto, tem
por Orago o Salvador , o Pároco he Abbade da apre-

Tentação alternativa do Papa , do Bifpo , e do D.
Abbade Benediflino do Mofteiro de Paço de Sou-

za, rende trezentos mil reis: difta de Lisboa cinco-

enta e duas léguas, e do Porto féis, tem duzentos

c oito fogos.

Galisteu , Freguezia no Bifpado da Guarda ,"

tem por Orago S. Miguel , o Pároco he Cura da

aprefentaçáo do Prior de Vide de entre as vinhas y

rende vjnte e quatro mil reis : difta de Lisboa cin-

coenta léguas , e da Guarda três , tem quarenta e fe-

te fogos.

Galízes, Freguezia no Bifpado de Coimbra , tem
por Orago S. Miguel , o Pároco he Cura annual da

aprefentaçáo do Prior de Nogueira , rende vinte o

íeis mil reis : difta de Lisboa quarenta léguas , e de
Coimbra nove, tem fetenta moradores.

Galveas, Freguezia no Arcebifpado de Évora,
tem por Orago S.Lourenço, o Pároco he Prior da
aprefentaçáo de ElRei pelo Tribunal da Meza da

Con-
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Confciencía , rende três moios de trigo 3 dons de ce-

vada 5
e vinte mil reis em dinheiro : difta de Lisboa

Vinte e quatro léguas , e de Évora dez , tem trezen-

tos e treze fogos.

Gamelas 5 Freguezia no Bifpado de Vifeu, tem
por Orago S. Sebaftiáo 3 o Pároco he Cura da apre-

sentação do Reitor de S. Pedro de Pinhel 3 tem dez
mil reis de côngrua

5 c o que rende o pé de altar

:

difta de Lisboa feíTènta léguas ^ e de Vifeu quator-

Ze 3 tem feíTènta moradores.

Gamil 3 Freguezia no Arcebifpado de Braga , tem
por Orago S. João Baptifta , o Pároco he Vigário

da aprefentação das Religiofas Francifcanas de Vai
de Pereiras y termo de Ponte de Lima , rende qua-

renta mil reis : difta de Lisboa feíTènta léguas , e de
Braga duas 3 tem quarenta e nove fogos.

Gandarella 5 Freguezia no Arcebifpado de Bra-

ga ^ tem por Orago o Salvador , o Pároco he Ab-
bade da aprefentação da Mitra , rende cento e cin-

coenta mil reis : difta de Lisboa feíTènta léguas y e

de Braga tres^ tem cincoenta e oito vizinhos.

Gandra 3 Freguezia no Bifpado do Porto y tem
por Orago S. Martinho Bifpo y o Pároco he Reitor

collado da aprefentação da Mitra , rende trezentos

mil reis : difta de Lisboa quarenta e oito léguas , e

do Porto féis , tem duzentos e feíTènta e dous mo-
radores.

Gandra 5 Freguezia no Arcebifpado de Braga,

tem por Orago S. Martinho Bifpo , o Pároco he Vi-

gário perpetuo da aprefentação das Religiofas de San-

ta Anna da Villa de Vianna 5 rende cento e cincoen-

ta mil reis : difta de Lisboa feíTènta e quatro léguas y

ç de Braga cinco y tem cento e trinta e cinco vizi-

nhos.

Gandra ^ Freguezia no Bifpado do Porto > terá

por
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por Orâgo S. Miguel , o Pároco lie Abbade da apre-*

fentaçáo alternativa do Papa , e Balío de Leça , com
féis mezes cada hum , rende duzentos e ciricoenta

mil reis: diíta de Lisboa cincoenta e cinco léguas

j

c do Porto três 5 tem cento e noventa fogos. x

Gandra , Freguezia no Arcebifpado de Braga 5

tem por Orago S. Martinho Bifpo , o Pároco he Vi-

gário da aprefentaçáo do Cabido da Sé de Braga ,

rende oitenta mil reis : difta de Lisboa fellênta lé-

guas , e de Braga cinco , tem quarenta e oito fogos.

Gandra , Freguezia no Arcebifpado de Braga 5

tem por Orago o Salvador , o Pároco he Abbade col-

lado da aprefentaçáo da Mitra, rende feiscentos mil

reis : difta de Lisboa feífenta e oito léguas , e de Bra-

ga nove e meia , tem duzentos e dezenove vizinhos,

Ganfei , Freguezia no Arcebifpado de Braga , tem

por Orago o Salvador , o Pároco he Vigário Re-
gular triennal da aprefentaçáo do D. Abbade Bene-

di&ino do Mofteiro de Ganfei , rende fetenta mil

reis: difta de Lisboa fetenta e oito léguas, e de Bra-

ga dez , tem trezentos e feífenta e hum vizinhos.

Garfe, Freguezia no Arcebifpado de Braga, tem

por Orago S. Cofme , e S. Damião, o Pároco he

Reitor da aprefentaçáo da Mitra, rende cento e cin-

coenta mil reis : difta de Lisboa feífenta léguas , e

de Braga três, tem cento e noventa e quatro fogos.

Gatão , Freguezia no Arcebifpado de Braga ,

tem por Orago S. Joáo Baptifta 3 o Pároco he Ab-
bade da aprefentaçáo da Mitra , rende quinhentos

mil reis: difta de Lisboa feífenta léguas, e de Bra-

ga oito, tem fetenta e féis vizinhos.

Gateira , Freguezia no Bifpado de Lamego y

tem por Orago a Santiífima Trindade , o Pároco he
Cura da aprefentaçáo do Abbade de Marialva , tem
de côngrua íeis mil e feiscentos reis , e o que ren-

de
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de o pé de altar: difta de Lisboa feflènta léguas, c
de Lamego onze, tem trinta fogos.

Gatões 5 Freguezia no Bifpado de Coimbra , tem
por Orago N. Senhora das Virtudes , o Pároco he
Cura da aprefentaçáo da Abbadeça do Convento de
Santa Clara de Coimbra , rende vinte e fete mil reis :

difta de Lisboa trinta e cinco léguas , e de Coim-
bra quatro , tem noventa moradores.

Gavião , Freguezia no Priorado do Crato
? tem

por Orago N. Senhora da AíTumpção , o Pároco he

Reitor Cura da aprefentaçáo do Gráo Prior, rende

dous moios de trigo , quarenta alqueires de centeio ,

vinte e cinco almudes de vinho cru , cântaro e meio
de azeite , e feis mil reis em dinheiro : difta de Lis-

boa vinte léguas, e do Crato cinco, tem duzentos

ç feífenta e dous vizinhos.

Gavião , Freguezia no Arcebifpado de Braga ,

tem por Orago Sant-Iago Apoftolo , o Pároco he

Abbade da aprefentaçáo da Mitra , rende quatrocen-

tos mil reis: difta de Lisboa cincoema e fete léguas,

e de Braga três , tem noventa e cinco fogos.

Gavieira, Freguezia no Arcebifpado de Braga ,

tem por Orago o Salvador, o Pároco he Cura da

aprefentaçáo do Abbade de S. Martinho de Soajo,

tem dez mil reis de côngrua , e o que rende o pé
de altar : difta de Lisboa feífenta e nove léguas , e

de Braga nove, tem cento e fete vizinhos.

GE
Gebelim, Freguezia no Arcebifpado de Braga,

tem por Orago S. Martinho Bifpo , o Pároco he Vi-

gário da aprefentaçáo do Abbade de Chacim , tem

oito mil reis de côngrua, e o que rende o pé de al-

tar : difta de Lisboa fetenta léguas, e de Braga vale-

te e oito, tem cento e quatro vizinhos.

Ge-
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Geme , Freguezia no Arcebifpado de Braga , tem

por Òrago 8. Cláudio, o Pároco he Abbade colla-

do da aprefentaçáo da Mitra , rende duzentos e cin-

coentà mil reis : difta de Lisboa feffenta e quatro lé-

guas , e de Braga duas , tem feffenta e hum vizi-

nhos.

Gémeos , Freguezia no Arcebifpado de Braga
,

tem porOragoN. Senhora do O, o Pároco he Ab-
bade da apreíentaçáo alternativa do Papa, e Mitra,

rende quatrocentos mil reis : difta de Lisboa feffen-

ta léguas , e de Braga quatro , tem cincoenta e qua-

tro togos

Gémeos , Freguezia no Arcebifpado de Braga,

tem por Orago S. Miguel , o Pároco he Abbade da
apreíentaçáo da Mitra, rende quatrocentos mil reis:

difta de Lisboa feffenta léguas , e de Braga oito , tem
oitenta e nove fogos.

GemezES , Freguezia no Arcebifpado de Braga y

tem por Orago S. Miguel , o Pároco he Abbade da

aprefentaçáo da Mitra , rende duzentos e cincoenta

mil reis: difta de Lisboa feffenta léguas, e de Bra-

ga três , tem oitenta e fete fogos.

Gemunde, Freguezia no Arcebifpado de Braga,
tem por Orago S. Miguel , o Pároco he Vigário da

aprefentaçáo do Abbade de Sant-Iago de Antas, ren-

de cincoenta mil reis : difta de Lisboa cincoenta e

duas léguas, e de Braga três, tem vinte e oito mo-
radores.

Gemunde, Freguezia no Bifpado do Porto , tem
por Orago S. Cofme , e S. Damião , o Pároco he
Keitor da aprefentaçáo do Prior dos Cónegos Re-

t

grames do Mofteiro de Moreira , rende cento e fek
lenta mil reis : difta de Lisboa cincoenta léguas

5
e

do Porto três , tem cento e cincoenta e quatro vi-

zinhos.

Ga-'
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GenjziO , Freguezia no Bifpado de Miranda

,

tem por Orago Santa Eulália, o Pároco he Abba-
de da aprefentaçáo alternativa do Papa , e Mitra ,
rende quatrocentos mil reis : difta de Lisboa oitenta

léguas , e de Miranda duas , tem cento e quinze vi-

zinhos.

S. Gens , Freguezia no Arcebifpado de Braga ,

tem por Orago S. Bartholomeu , o Pároco he Vi-

gário confirmado da aprefentaçáo do Cabido da Col-

legiada de Guimarães , rende duzentos mil reis : dif-

ta de Lisboa feííenta léguas , e de Braga cinco , tem
trezentos e hum fogos.

S. Gens , Freguezia no Arcebifpado de Évora ,

tem por Orago o mefmo Santo , o -Pároco he Cu-
ra da aprefentaçáo da Mitra, rende duzemos e qua-

renta alqueires de trigo , e cento e vinte de cevada

:

difta de Lisboa quatorze léguas e meia , ede Évora
cinco e meia, tem cento e cincoenta vizinhos.

Geraz do Lima , Freguezia no Arcebifpado de

Braga , tem por Orago Santa Leocadia , o Pároco

he Abbade da aprefentaçáo da Mitra , rende feiscen-

tos mil reis : difta de Lisboa feííenta léguas , e de

Braga quatro, tem cento e fetenta e nove fogos.

Geraz do Lima ( Santa Maria de ) Freguezia no
Arcebifpado de Braga, o Pároco he Abbade da apre-

fentaçáo da Camera Ecclefiaftica de Braga , rende du-

zentos e oitenta mil reis : difta de Lisboa feiTènta lé-

guas, e de Braga cinco , tem oitenta e quatro fogos.

Germil , Freguezia no Bifpado de Vifeu , tem

por Orago S. Cofme , e S. Damião , o Pároco he

Cura da aprefentaçáo do Abbade de S. Pedro do

Caftello de Penalva, tem de côngrua féis mil reis,

e o que rende o pé de altar : difta de Lisboa cin-

coenta léguas, e de Vifeu três, tem oitenta mora-

dores.

Ger-
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GerMil , Freguezia no Arcebifpado de Braga j
tem pôr Orago S. Vicente Martyr , o Pároco he Vi-»

gario da apreientação do Prior dos Cónegos Regran-
tes de S. Theotonio de Viana 3 rende cem mil reis

:

difta de Lisboa feíTènta e quatro léguas , e de Bra-

ga cinco 5 tem trinta e nove vizinhos.

Gestaço, Freguezia no Bifpado do Porto > tem
por Orago S, João Baptiftâ y o Pároco he Abbade da
aprefentação do Conde de Unhão 5 rende hum con-

to de reis : difta de Lisboa feftênta léguas , edo Por-
to doze 5

tem duzentos e cincoenta e oito fogos.

Gesteira, Freguezia rio Bifpado de Coimbra
^

tem por Orago N. Senhora da Conceição 3 o Páro-

co he Vigário da âprefentàçãd dó D. Abbade de Ceí*

ça do Mofteiro de S* Bernardo, rende cem mil reis:

difta de Lisboa trinta léguas 3 e de Coimbra cinco j
tem cento e trinta e fete vizinhos.

Gestoza y Freguezia no Bifpado de Miranda, tem
por Orago N, Senhora dá Affumpção y o Pároco he
Abbade da aprefentação alternativa do Papa y e Bif.

po , rende duzentos e cincoenta mil reis : difta de
Lisboa oitenta léguas , e de Miranda quinze , tem
quinhentos moradores.

GI
Gião 3 Freguezia no Bifpado do Porto, tem por

Orago Santo André Apoftolo , o Pároco he Cura
da aprefentação da Abbadeça do Convento de S. Ben-
to do Porto 3 tem dez mil reis de côngrua 3 e o que
rende o pé de altar : difta de Ltéboa quarenta c oito

léguas , e do Porto quatro , tem cento e oito Vizi-

nhos.

GiSo, Fregtteziâ no Bifpado do Porto, tem por
Orago Santo Efteváo y o Pároco he Reitor da apre-

fentação dasRcKgiofas deS. Bento de Vai-ráo > re-n*

Fart. L S è»
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de cem mil reis : difta de Lisboa cincocnta e féis lé-

guas , e do Porto quatro , tem cento e vinte e cin-

co vizinrjps.

S. Gião, ou S. JuliSo da Barra, Freguezia

no Patriarcado , tem por Orago N. Senhora da Con-
ceição , o Pároco he Cura da aprefentaçáo do Pa-

droado Real, rende cincoenta mil reis: diíta de Lis-

boa três léguas, tem doze fogos.

Giella , Freguezia no Arcebifpado de Braga , tem

por Orago S. Vicente Martyr , o Pároco he Abba-

de da aprefentaçáo alternativa do Papa , e Bifpo ,

rende cento e fetenta mil reis: difta de Lisboa fef-

fenta léguas, e de Braga cinco, tçm quarenta enovc
fogos.

Giesteira, Freguezia no Arcebifpado de Évo-

ra, tem por Orago S. Sebaftiáo, o Pároco he Cu-
ra da aprefentaçáo do Arcebifpo , rende trezentos e

trinta alqueires de trigo : difta de Lisboa dezcfete lé-

guas, e de Évora três, tem fetenta moradores.

Gimieira, Freguezia no Arcebifpado de Braga,

tem por Orago Sant-Iago Apoftolo , o Pároco he

Abbade da aprefentaçáo da Mitra, rende oitocentos

mil reis : difta de Lisboa fcífenta e quatro léguas , e

de Braga cinco, tem cento e nove vizinhos.

Gimonde , Freguezia no Bifpado de Miranda ,

tem por Orago N. Senhora da Afíumpçáo , o Pá-

roco he Cura da aprefentaçáo do Reitor de S. Pe-

dro de Babe , tem de côngrua féis mil e quinhen-

tos reis, e o que rende o pé de altar: difta de Lis-

boa oitenta léguas , e de Miranda oito , tem cincoen-

ta vizinhos.

Gimonde ( Santa Maria de) Freguezia no Ar-

cebifpado de Braga , o Pároco he Vigário collado da

aprefentaçáo do Dom Prior de Barcellos , rende cin-

coenta mil reis : difta de Lisboa íeífenta léguas , e

de
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de Braga três e meia 5 tem oitenta e três morada*
1

res.

Ginzo, Freguezia fco Arcebifpado de Braga 5 tem
por Orago o Salvador

5
o Pároco he Vigário da apre-

fentação do Dom Prior de Barcellos y rende vintç

e quatro mil reis: difta de Lisboa feíTenta léguas y c

de Braga três y tem trinta e dous moradores.

GiÕes 5
Freguczia no Reino do Algarve y tem por

Orago N. Senhora da Aflumpção y o Pároco he Cu-
ra da aprefentação da Mitra y rende oito moios de

trigo y e hum de cevada : difta de Lisboa trinta e

duas léguas 5 e de Faro 5 Cidade Capital y dez y tem
duzentos e quarenta e fere fogos.

Girabolhos y Freguezia no Bifpadó de Coim*
bra 5 tem por Orago Santa Jitfta , o Pároco he Cu-
ra annual da aprefentação do Cabido da Sé de Co*
imbra y rende vinte e cinco mií reis : difta de Lis-

boa quarenta e fete léguas y e de Coimbra treze ; tem
cento e vinte vizinhos.

S. GiRaldo y Freguezia rio Arcebifpado de Évo-
ra y tem por Orago o mefmo Santo y o Pároco hé

Cura da aprefentação da Mitra y rende três moios de
trigo y e outro tanto de cevada : difta de Lisboa dez*

efete léguas , e de Evoira cinco y tem cento e vin-

*e c nove vizinhos.

GO
GoÃes 3

Freguezia no Arcebifpado de Braga y tem
jpor Orago Sant-Iago Apoftolo , ò Pároco he Ab-
bade da aprefentação Ordinária de concurfo y rende

quatrocentos mil reis; difta de Lisboa feíTenta eduaa
leguas y e de Braga duas ^ tem cento c dez mora-
dores.

GoIeSj Freguezia no Arcebifpado de Braga
?
tem

por Orago S. Pedro Apoftolo , o Pároco he Abbo-í

S ii de
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de da aprefentação do Padroado Real 3 rende duzen-

tos mil reis : difta de Lisboa feííenta e três léguas

,

e de Braga tres 5 tem cento e dezefete vizinhos.

GoÃes ('Santa Maria de) Freguezia no Arcebif-

pado de Braga 5 o Pároco he Vigário collado da apre-

sentação do Cabido da Sé de Braga 3 rende duzentos

e vinte è cinco mil reis: difta de Lisboa feíTenta lé-

guas
y
e de Braga quinze , tem cento e fetenta e nove

Fogos.

Godim 3 Freguezia no Bifpado do Porto 5 tem
por Orago S. Jofé 5 o Pároco he Cura da aprefen-

tação do Arcediago da Régua 3 rende cem mil reis:

difta de Lisboa feíTenta léguas 3 e do Porto quator-

ze ^ tem duzentos e cincoenta e dous fogos.

Godinhaços
5
Freguezia no Arcebifpado de Bra-

ga 3 tem por Orago Santa Eulália , o Pároco he Vi-

gário da aprefentação do Prior da Graça do Con-
vento do Populo da Cidade de Braga 3 rende vinte

e três mil reis : difta de Lisboa feííenta e fetè léguas y

e de Braga três 5 tem cento e quatorze fogos.

Góes 3 Freguezia no Bifpado de Coimbra 3 tem
por Orago N. Senhora daAíTumpção3 o Pároco hc

Vigário da aprefentação do Conde de Villa-nova ,

rende cento e cincoenta mil reis : difta de Lisboa

trinta e quatro léguas 3 e de Coimbra cinco 3 tem
quinhentos e feíTenta e oito fogos.

Goios, Freguezia no Arcebifpado de Braga 3 tem
por Orago N. Senhora da Expectação, o Pároco he

Vigário da aprefentação do Reitor do Convento dos

Cónegos Seculares de S. João Euangelifta de Villar

de Frades
5
rende quarenta mil reis : difta de Lisboa

feíTenta léguas 3 e de Braga três 3 tem oitenta fogos.

GoivÃes 3 Freguezia no Arcebifpado de Braga 3

tem por Ora^o S. Jorge , o Pároco he Vigário con-

firmado da aprefentação do Reitor de Tolóes3 ren-

de
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de trinta mil reis: difta de Lisboa íètenta léguas, c

de Braga treze , tem trinta fogos.

GoivÃes do Douro , Freguezia no Arcebifpa-

do de Braga , tem por Orago N. Senhora dos An-
jos , o Pároco he Abbade da aprefentação da Mitra y

rende hum conto de reis : difta de Lisboa cincoen-

ta e fete léguas , e de Braga dezefeis , tem oitenta c

féis vizinhos.

Golegã , Freguezia no Patriarcado , tem por Ora-

go N. Senhora da Conceição , o Pároco he Vigá-

rio da aprefentação da Mitra, rende trezentos e vin-

te mil reis : difta de Lisboa dezoito léguas , tem fe-

tecentos e cincoenta fogos.

Golpelhares, Freguezia noBifpado do Porto,

tem por Orago N. Senhora da Expedação, o Pá-

roco he Abbade da aprefentação da Mitra , rende

feiscentos mil reis : difta de Lisboa cincoenta e huma
léguas , e do Porto huma , tem noventa e féis fogos.

GoiviES Aires , Freguezia no Arcebifpado de Évo-

ra , tem por Orago S. Sebaftião , o Pároco he Cu-
ra da aprefentação da Mitra , rende três moios de

trigo , e feíTenta e oito alqueires de cevada : difta

de Lisboa trinta e féis léguas , e de Évora vinte e

huma , tem cento e trinta e fete vizinhos.

Gomide , Freguezia no Arcebifpado de Braga ,

tem por Orago S. Mamede , o Pároco he Abbade
da aprefentação da Mitra , rende duzentos e feíTen-

ta mil reis: difta de Lisboa feíTenta e três léguas, e

de Braga três , tem
.
quarenta e fete fogos.

GominhÃes , Freguezia no Arcebifpado de Bra-

ga , tem por Orago S. Pedro Fins , o Pároco he Ab-
bade da aprefentação da Mitra , rende duzentos e

trinta mil reis : difta de Lisboa feíTenta léguas , e de

Bra^a duas, tem vinte e hum moradores.

Gonsalo , Freguezia no Biípado da Guarda , tem
por
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por Oragô N. Senhora da AíTumpção, o Pároco he
Prior aprefentado por EIRei pelo Tribunal da Me-
za da Conferencia

3 rende cem mil reis : difta de Lis-

boa cincoenta léguas , e da Guarda três 3 tem du-
zentos e feflema fogos.

Gonsalo Bocas , Freguezia no Bifpado da Guar-
da y

tem por Orago N. Senhora da Graça , o Pá-
roco he Cura da aprefentação do Prior de S. Pedro
da Cidade da Guarda 3 tem quinze mil reis de con-<

grua a e o que rende o pé de altar: difta de Lisboa
Cincoenta léguas , e da Guarda duas, tem cincoen-

ta e nove vizinhos.

Gonce , Freguezia no Arcebifpado de Braga , tem
Í)or Orago S. Miguel , o Pároco he Abbade da apre-

entação da Mitra, rende trezentos mil reis : difta de

Lisboa cincoenta e nove léguas 3 e de Braga três,

tem noventa e quatro fogos.

Gondarem , Freguezia no Arcebifpado de Bra-

ga j tem por Orago S. Pedro Apoíioio 3 o Pároco

he Abbade da aprefentação da Cafa de Bertiandos 5

rende trezentos e feíTenta mil reis : difta de Lisboa

feíTenta e féis léguas
3

e de Braga dez , tem duzen-

tos e cincoenta c três vizinhos.

GondelÃes 5 Freguezia no Bifpado do Porto ,

tem por Orago S.Pedro Apoftolo, o Pároco he Ab-
bade da aprefentação alternativa da Mitra, e Cóne-

gos Regrantes do Mofteiro da Sem y rende trezen-

tos mil reis : difta de Lisboa cincoenta léguas , e do
Porto cinco y

tem feíTenta e nove fogos.

Gondezende 3 Freguezia no Bifpado de Miran-

da j tem por Orago N. Senhora da AíTumpçáo
? o

Pároco he Abbade da aprefentação da Cafa de Bra-

gança , rende duzentos mil reis: difta de Lisboa oi-

tenta e quatro léguas s e de Miranda dez y tem cen-

$q e quinze, vizinhos»

Çpw-
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GondiXes , Freguezia no Arcebifpado de Braga ,

tem por Orago S. Mamede , o Pároco
j
he Vigário

da aprefetuaçáo do Abbade de S. Pedro de Efquci*

ros , rende quarenta mil reis : difta de Lisboa feflên*

ra e quatro léguas , e de Braga duas , tem feflênta

e nove fogos.

Gondifellos , Freguezia no Arcebifpado de Bra-

ga , tem por Orago S. Felis, e Santa Marinha , o
Pároco he Abbade da aprefentaçáo da Mitra , rende

feiscentos mil reis : difta de Lisboa cincoenta e fete

léguas , e de Braga quatro , tem cento e quarenta

e íète fogos.

Gondim , Freguezia no Bifpado do Porto , tem
por Orago o Salvador , o Pároco he Vigário coita-

do da aprefentaçáo do Balío de Leça , da Religião

de Malta , rende trinta mil reis : difta de Lisboa cin-

coenta c quatro leguas, e do Porto duas, tem cin-

coenta vizinhos.

Gondisalve , Freguezia no Arcebifpado de Bra«*

ga , tem por Orago S. André Apoftolo , o Pároco

he Vigário da aprefentaçáo do Abbade de S. Pedro

de Maximinos, tem de renda dez mil reis , e o pé
de altar : difta de Lisboa feflênta leguas , e de Braga

hum quarto de légua , tem quarenta e nove fogos.

Gondomar, Freguezia no Arcebifpado de Bra-

fa
, tem por Orago S. Martinho , o Pároco he Ab-

ade da aprefentaçáo da Mitra, rende duzentos mil

reis : difta de Lisboa feílêntaleguas , e de Braga duas^
tem feíTenta e oito fogos.

Gondomar, Freguezia no Arcebifpado de Bra-

ga, tem por Orago Santo André Apoftolo , o Pá-
roco he Abbade da aprefentaçãp de D. Luiz de Me-
nezes , rende cento e cincoenta mil reis : difta de

Lisboa feífenta leguas , e de Braga quatro , tem fef-

fenta e dous vizinhos.

Gotf-
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Gondomar 3 Freguezia no Bifpado do Porto ,

tem por Orago S. Cofme , o Pároco he Reitor da

aprefentação alternativa da Mirra , e Cónegos de S.

Martinho de Cedofeita , rende cíncoenta mil reis :

difla de Lisboa feíTenta léguas , e do Porto huma y

tem quinhentos e quarenta e oito fogos.

Gondomil , Freguezia no Arcebifpado de Bra-

ga, tem por Orago S. Chriftovão, o Pároco he Vh
gario da aprefentação do Padroado Real 5

rende oi-

tenta mil reis : difta de Lisboa fetenta e duas léguas ,

e de Braga dez y tem cento e feílènta e oitp mora-?

dores.

Gokdoriz , Freguezia no Arcebifpado de Braga
,

tem por Orago Santa Eulália , o Pároco he Abbade
da aprefentação do Vifconde de Villa-nova de Cer-

veira , rende oitocentos mil reis: difta de Lisboa fef-

fenta léguas , e de Braga cinco e meia , tem trezen-

tos e onze fogos.

Gondoriz, Freguezia no Arcebifpado de Braga,

tem por Orago S. Mamede , o Pároco he Vigário

sid nutum da aprefentação do Reitor do Salvador de

Baldreu, tem doze mil reis de côngrua , e o que
rende o pé de altar : difta de Lisboa feíTenta e duas

léguas 9 e de Braga quatro , tem trezentos e trinta

c ÍQtc fogos.

Gontim 3 Freguezia no Arcebifpado de Braga 3

tem por Orago Santa Eulália , o Pároco he Vigário

confirmado da aprefentação do Abbade de S. Cle-

mente de Bafto , rende trinta mil reis : difta de Lis-

boa feíTenta léguas y e de Braga fete , tem trinta c

dous moradores.

GontunhSes y Freguezia no Arcebifpado de Bra-

ga , tem por Orago Santa Marinha 5
o Pároco he

Abbade da aprefentação da Cafa do Infantado, ren-

$!e feiscentos mil reis : difta „de Lisboa feíTenta t hr>
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ma léguas , e de Braga nove, tem duzentos e dez-

enove vizinhos.

Gostei , Freguezia no Bifpado de Miranda , tem

por Orago S. Cláudio , o Pároco he Cura da apre-

fentação do Cabido da Sé de Miranda , tem de ren-

da o pé de altar : difta de Lisboa oitenta léguas , e

de Miranda nove , tem oitenta moradores.

Gove ( Santa Maria de) Freguezia no Bifpado do

Porto , o Pároco he Cura da aprefentação do Prior

do Convento de S. Domingos de Lisboa , rende cin-

çocnta mil reis : difta de Lisboa fcííenta léguas , cdo
Porto dez , tem duzentos e treze fogos.

Goujoim , Freguezia no Bifpado de Lamego , tem

por Orago Santa Eulália , o Pároco he Cura da apre-

fentação do Reitor da Collegiada de Barcos , tem

treze mil reis de côngrua , e o que rende o pé de

altar : dífta de Lisboa feflenta léguas , e de Lame-
go três , tem noventa e cinco fogos.

Gouvea , Freguezia no Bifpado de Coimbra , tem

por Orago S. Pedro Apoftolo , o Pároco he Vigá-

rio da aprefentação das Religiofas do Convento de

Santa Clara de Coimbra, rende cento e quarenta mil

reis : difta de Lisboa quarenta e oito léguas . e de

Coimbra quatorze , tem duzentos e quarenta fogos.

Gouvea 5 Freguezia no Bifpado de Coimbra , tem
por Orago S. Paio , o Pároco he Prior da aprefen-

tação alternativa do Papa , e Bifpo t, rende trezen-

tos e fetenta mil reis : difta de Lisboa cincoenta e qua-

tro léguas 5 e de Coimbra dezefeis , tem cento e cin-

coenta e três vizinhos.

Gouvea, Freguezia no Bifpado do Porto, tem
por Orago S. Simão Apoftolo , o Pároco he Cura
da aprefentação do Reitor do Convento de Santo
Eloi , tem oito mil reis de côngrua, e o nuc ren-

de o pé de , altar: difta de Lisboa feifenra léguas, e

do
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«lo Porto onze , tem cento e oitenta e três mora-
dores. - )

Gouvea , Freguezia no Arcebifpado de Braga,
tem por Orago S. Bartholomeu Apoftolo, o Páro-

co he Vigário da aprefentação do Reitor de Adega-
nha 5 rende cincoenta mil reis : difta de Lisboa fe-

tenta léguas, e de Braga vinte e cinco, tem feten-

ca e nove fogos.

GouveXes , Freguezia no Bifpado de Lamego

,

íem por Orago Santa Maria Magdalena , o Pároco
lie Cura da aprefentação do Reitor de Tarouca, tem
féis mil reis de côngrua , e o que rende o pé de al-

tar : difta de Lisboa fcííenta e duas léguas , e de La-

mego huma, tem trinta fogos.

Gouveas , Freguezia no Bifpado de Vifeu , tem
por Orago S. Pedro Apoftolo , o Pároco he Vigá-

rio da aprefentação da Mitra , rende quarenta mil

reis : difta de Lisboa feííenta léguas , c de Vifeu do-

ze , tem cento e quarenta fogos.

Gouvinhas , Freguezia no Arcebifpado de Bra-

ga, tem por Orago Santa Maria Magdalena, o Pá-

roco he Vigário nd mtum da aprefenxaçáo do Vigá-

rio de Santa Maria de Goães , rende oitenta mil reis

;

difta de Lisboa feííenta léguas , e de Braga quinze e

meia, tem noventa e três vizinhos.

Gozende , Freguezia no Bifpado de Lamego , tem
por Orago S. Pedro Apoftolo , o Pároco he Cura

3a aprefentação de hum Beneficiado da Collegiada de

S. Martinho de Mouros , tem féis mil reis de côn-

grua , e o que rende o pé de altar : difta de Lisboa

ieflèina léguas, e de Lamego duas, rem cento e fe-

tenta fogos.

GR
Grade (Santa Maria de) Freguezia no Arcebif-

pado
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pado de Braga , o Pároco hc Vigário da aprefenta-

çáo do Thefoureiro Mór de Santo Efteváõ de Va-

lença
?
rende cento e fetenta mil reis: difta de Lis-

boa ferenta e féis léguas
5
e de Braga féis > tem noven-

ta e fete fogos.

Gradil , Freguezia no Patriarcado 3 tem por Ora-

go S. Silveftne
5
o Pároco he Cura da aprefentaçãò

do Padroado Real , rende fetenta mil reis : difta de

Lisboa cinco léguas 5
tem cento e doze vizinhos.

Gradiz^ Freguezia no Bifpado de Vifeu 5 tem
por Orago N. Senhora das Neves 5 o Pároco he Ca-
ra da aprefentaçáo do Vigário de Aguiar da Beira ,

rende trinta mil reis : difta de Lisboa quarenta lé-

guas 3 e de Vifeu féis , tem noventa e féis mora-

dores.

Gralhas 5
Freguezia no Arcebifpado de Braga

,

tem por Orago N. Senhora da Affumpçáo
3
o Pá-

roco he Vigário da aprefentaçáo de hum Tercenario

da Sé de Braga 3 rende vinte mil reis : difta de Lis-

boa fetenta e três léguas, e de Braga treze 3 tem cen-

to e doze vizinhos.

Gralheira, Freguezia noBifpado de Lamego >

tem por Orago N. Senhora da Graça , o Pároco he

Cura da aprefentaçáo do Abbade de S. Pedro de Fer-

reiros de Tendaes , rende quarenta mil reis : difta de

Lisboa feflfcnta léguas 3 e de Lamego três , tem fef-

fenta moradores.

Gralhos , Freguezia no Bifpado de Miranda > tem
{>or Orago a Santa Cruz , o Pároco he Cura da apre-

èntaçáo do Abbade de Vinhas 5 tem féis mil reis de
côngrua y e o que rende o pé de altar : difta de Lis-

boa oitenta léguas 3 c de Miranda fete 3 tçm cínco-

enta moradores.

Grajal ^ Freguezia noBifpado de Lamego
5
tem

por Orago N. Senhora do Hofpital
5 o Pároco he

Cu-
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Gura da aprefentaçáo do Commendador de Cernan-
felhe 3 da Ordem de Malta , rende vinte e quatro

mil reis : difta de Lisboa cincoenta e quatro léguas y

e de Lamego féis 5 tem cento e trinta vizinhos.

Grândola 5 Freguezia no Arcebifpado de Évo-
ra

-

3 tem por Orago N. Senhora da AíTumpçáo, o
Pároco he Prior da aprefentaçáo de EIRei pelo Tri-

bunal da Meza da Confciencia 5 rende duzentos e

quarenta alqueires de trigo , noventa de cevada 3 e

dez mil reis em dinheiro : difta de Lisboa dezefeis

kguas ^ e de Évora doze y tem duzentos e quator-

ze fogos.

Granja , Freguezia no Arcebifpado de Braga ,

tem por Orago N. Senhora da AíTumpçáo 3 o Pá-

roco he Vigário collado da aprefentaçáo do D. Ab-
bade Çiftercienfe do Mofteiro de Bouro 5 rende fe-

tenta mil reis: difta de Lisboa fetenta e duas léguas,

e de Braga doze 5 tem fetenta e fete fogos.

Granja ., Freguezia no Bifpado de Lamego , tem

por Orago Santa Marinha
3 o Pároco he Cura da

aprefentaçáo doAbbade de Villar-feco , tem féis mil

reis de côngrua y e o que rende o pé de altar : dif-

ta de Lisboa oitenta léguas, e de Miranda duas y tem

vinte fogos.

Granja 5
Freguezia no Bifpado de Vifeu , tem

por Orago S. João Baptifta 5 o Pároco he Cura da

aprefentaçáo do Abbade de Santa Maria de Guima-

rães 5 da Villa de Trancozo y tem quinze mil reis

de côngrua 3 e o que rende o pé de altar : difta de

Lisboa cincoenta léguas , e de Vifeu onze 3
tem oi-

tenta e quatro fogos.

Granja •> Freguezia no Bifpado de Lamego 5 tem

por Orago S. Sebaftião , o Pároco he Cura da apre-

fentaçáo do Abbade do Salvador de Penedono 3
tem

dezoito mil reis de côngrua , e o que rende o pé
de
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de altar: difta de Lisboa feiTenta léguas , e de La-

mego fete, tem feííenta e dons vizinhos.

Granja , Freguezia no Arcebifpado de Évora',

tem porOrago S. Braz , o Pároco he Capelláo Cu-

rado da aprefentaçáo de EIRei pelo Tribunal da Me-
za da Confciencia, rende cento e vinte alqueires de

trigo , e outro tanto de cevada : difta de Lisboa vin-

te e fere léguas , e de Évora onze , tem duzentos e

quarenta e cinco fogos.

Granja de Alpreate, Freguezia no Patriarca-

do, tem por Orago S. Sebaftiâo , o Pároco he Cu-

ra da aprefentaçáo do povo, rende quarenta mil reis:

difta de Lisboa três léguas , tem trinta e féis mora-

dores.

Granja do Tedo , Freguezia no Bifpado de

Lamego , tem por Orago S. Fauftino , e Jovita , o
Pároco he Vigário da aprefentaçáo do Abbadc de S.

Cofmado , rende vinte e quatro mil reis : difta de

Lisboa feífenta léguas , e de Lamego quatro , tem
oitenta e cinco fogos.

Granja de Ulmeiro , Freguezia no Bifpado de

Coimbra, tem porOrago S. Gabriel, o Pároco he

Vigário collado da aprefentaçáo de EIRei pelo Tri'

bunal da Meza da Confciencia , rende cento e vin-

te mil reis : difta de Lisboa trinta e duas legyas , e

de Coimbra três, tem cento e cincoenta vizinhos.

GravÃo , Freguezia no Arcebifpado de Évora,
tem por Orago N. Senhora da Aflumpçáo , o Pá-

roco he Prior aprefentado por EIRei pelo Tribunal

da Meza da Confciencia, rende duzentos e quaren-

ta alqueires de trigo, cento e vinte de cevada, e do-

ze mil reis em dinheiro : difta de Lisboa vinte e três

léguas , e de Évora dezefeis , tem cento e vinte e

quatro vizinhos.

S. Grjígorio , Freguezia no Arcebifpado de Évo-
ra,
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ra, tem por Orago S. Gregório Magno , o Páro-
co he Capelláo Curado da aprefenraçáo da Mitra ,
rende duzentos e quarenta alqueires de trigo , e cento
e vinte de cevada : difta de Lisboa dezenove léguas

,

e de Évora quatro , tem, cento e quarenta fogos.

Gregos , Freguezia no Bifpado de Miranda, tem
por Orago Santo Apollinar, o Pároco he Cura da
aprefentação doAbbade de Travanca, tem de côn-
grua féis mil reis : difta de Lisboa oitenta léguas, e
de Miranda quatro , tem cincoenta vizinhos.

Grijó , Freguezia no Bifpado do Porto , tem pof
Orago o Salvador , o Pároco he Cura da aprefen-

tação do Prior do Morteiro de Grijò de Cónegos Re-
Srantes , tem dez mil reis de côngrua , e o que ren-

e o pé de altar : difta de Lisboa quarenta e oito

léguas , e do Porto quatro , tem cento e oito vizi-

nhos.

Grijó de Parada, Freguezia no Bifpado de Mi-
randa , tem por Orago Santa Maria Magdalena , o
Pároco he Cura da aprefentação do Reitor de S.Xiens

de Parada , rende vinte e quatro mil reis : difta de Lis-

boa oitenta e quatro léguas , e de Miranda fete , tem
fetenta e cinco fogos.

GrijcV de Val-bem-feito , Freguezia no Bif-

pado de Miranda , tem por Orago Santa Maria Ma-
gdalena , o Pároco he Reitor da aprefentação da Mi-
tra , rende cento e cincoenta mil reis : difta de Lis-

boa fetenta e quatro léguas , e de Miranda dez , tem
oitenta moradores.

Grilo , Freguezia no Bifpado do Porto , tem por

Orago S. João Baptifta , o Pároco he Abbade da

aprefentação da Mitra, rende trezentos mil reis : dif-

ta de Lisboa fedènta léguas , e do Porto dez, tem
oitenta e nove fogos.

Grimancjrlos , Freguezia no Arcebifpado de Bra-

ga*
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ga , tem por Orago S. Mattbeus , o Pároco lie Vi*

gario collado da aprefentaçáo do Reitor de Minho-
táes, rende fetenta mil reis : difta de Lisboa cinco-

enta e cinco léguas , e de Braga três , tem fetenta

c hum vizinhos.

Grovelas, Freguezia no Arcebifpado de Braga,

tem por Orago S. Joáo Euangelifta , o Pároco he

Vigário da aprefentaçáo das Religiofas do Conven-
to do Bom Jesus da Cidade de Évora , rende vin-

te e cinco mil reis: difta de Lisboa feífenta léguas,

c de Braga duas , tem cincoenta vizinhos.

GU
Guadramil 5 Freguezia no Bifpado de Miran-

da, tem por Orago S. Vicente Martyr , o Parçco
he Cura da aprefentaçáo do Reitor de Rabal , tem
oito mil e quinhentos reis de côngrua 3 e o que ren-

de o pé de altar : difta de Lisboa oitenta e quatro

léguas, e de Miranda nove, tem vinte e fete vizi-

nhos.

Guarda 5 Freguezia no Bifpado de Coimbra
,

tem por Orago Sant-Iago , o Pároco he Cura da
aprefentaçáo das Religiofas do Mofteiro de Lorvão,
tem dez mil reis de côngrua , e o que rende o pé
de altar : difta de Lisboa trinta léguas , e de Coim-
bra cinco , tem trezentos e trinta e oito fogos.

Guarda , Cidade , tem cinco Freguezias. A Sé ,
he dedicada a N. Senhora da Conceição, o Pároco
he Prior da aprefentaçáo da Mitra , rende cento e

vinte mil reis : difta de Lisboa cincoenta léguas , tem
quatrocentos e vinte fogos.

S. Vicente Martyr , o Pároco he^Prior da
mefma aprefentaçáo , rende cento e vinte mil reis,

tem cento e vinte e cinco vizinhos.

S. Pedro Apoftolo , o Pároco he Prior d*

mef-
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meíma aprefentação , rende cento e fetenta mil reísj

tem fetenta e fete fogos.—— N. Senhora da Vi&oría , o Pároco he Prior
da aprefentação do Commendador Maltez da Com-
menda de Oliveira do Hofpital, rende cento e cin-

coenta mil reis, tem noventa e dous vizinhos.

Sant-Iago , o Pároco he Prior da aprefen-

tação do Padroado Real , rende duzentos mil reis

,

tem vinte e nove vizinhos.

GuardÃo, Freguezia no Bifpado de Vifeu , tem
por Orago N. Senhora da Aflumpção , o Pároco he
Abbade da aprefentação do Morgado de Guarcíao ,

rende duzentos e cincoenta mil reis : difta de Lisbo^
quarenta e três léguas , e de Vifeu três , tem feten-

ta e nove fogos.

Gualtar , Freguezia no Arcebifpado de Braga

,

tem por Orago S. Miguel , o Pároco he Vigário col-

lado da apreíentação do Arcediago de Braga , ren-

de quarenta mil reis : difta de Lisboa feííènta léguas ,

e de Braga hum quarto de légua , tem noventa mo-
radores.

Guardizela , Freguezia no Arcebifpado de Bra-

ga , tem por Orago N. Senhora da Expe&ação , o
Pároco he Abbade da aprefentação alternativa da Mi-
tra , e do Morteiro dos Cónegos Regrantes de Lan-
dim, rende quatrocentos e cincoenta mil reis: difta

de Lisboa feífenta léguas , e de Braga três , tem cen-

to e vinte vizinhos.

GueifÃes , Freguezia no Bifpado do Porto , tem
por Orago S. Fauftino , o Pároco he Abbade dat

aprefentação do Balío de Leça , rende cento e vin-

te mil reis : difta de Lisboa cincoenta e quatro lé-

guas, e do Porto huma, tem cincoenta vizinhos,

, Gueral , Freguezia no Arcebifpado de Braga ,

tem por Orago S. Paio ; c/ Pároco he Vigário da

apre-
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aprefentação dô Reitor de Rio covo , rende quareri-

ta mil reis : difta de Lisboa feííenta léguas , e de Bra-

ga três , tem cincoenta e dons vizinhos.

Guetim , Freguezia no Bifpado dò Porto, tem
por Orago Santo Eftevãç , o Paioco he Cura da apre-

fentação do Reitor de S. Felis da Marinha , tem do-

ze mil reis de côngrua , e o que rende o pé de al-

tar : difta de Lisboa cincoenta léguas , e do Porto

duas, tem trinta e cinco vizinhos.

Guide, Freguezia fio Bifpado de Miranda , tem
por Orago S. Mamede , o Pároco he Abbade da apre-

fentação da Mitra , rende quatro mil cruzados : di&

ta de Lisboa oitenta léguas , t de Miranda treze >

tem cento e dez moradores.

Guidões , Freguezia no Bifpado do Porto , tem
por Orago S. João Baptifta , o Pároco he Cura da

apreftntação do Reiror de Alvarelhos , tem féis mil

reis de côngrua , e o que rende o pé de altar : dif-

ta de Lisboa cincoenta e três léguas , e do Porto
três, tem cincoenta vizinhos.

GuifÕes ,' Freguezia no Bifpado do Porto , tem
por Orago S. Martinho Bifpo , o Pároco he Cura
da aprefentação do Reitor de Matozinhos ò rende cen-

to e vinte e cinco mil reis, e vinte alqueires de mn
lho: difta de Lisboa cincoenta e três léguas , e do
Porto huma, tem fetenta e oito fogos.

Guilhadríu, Freguezia no Bifpado do Porto $

tem por Orago S. Martinho Bifpo , o Pároco hè
Reitor da aprefentação da Sé Apoltolica , rende cen-

to e vinte mil reis : difta de Lisboa cincoenta e três

léguas , e do Porto três , tem cento c quinze vi-

zinhos.

Guilhadezes, Freguezia no Arcebifpado deBra*
ga, tem por Orago Santo André Apoíiolo , o Pa*
roço he Abbade da aprefentação de D. Joáo de Me*

Part. l s T ne-
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nezes , de Fernando António Barreto de Menezes

,

e feus Irmãos, da Cidade de Braga, e outros com-
patronos mais da mefma defeendencia , rende qua-

trocentos mil reis : difta de Lisboa feifenta e cinco

léguas , e de Braga cinco , tem fetenta e dous vi-

zinhos.

Guilhafonxe , Freguezia no Arcebifpado de Bra-

ga , tem por Orago Santa Comba , o Pároco he Vi-

gário da aprefentação do Abbade do Salvador da Vil-

la dos Arcos, rende cincoenta mil reis : difta de Lis-

boa feifenta léguas , e de Braga cinco , tem feifenta

e féis vizinhos.

Guilhejro, Freguezia no Bifpado de Lamego,
tem por Orago S. Pedro Apoftolo , o Pároco he Cu-
ia da aprefentação do Commendador de Sernance-

lhe, da Qrdem de Malta, tem dezoito mil reis de

côngrua , e o que rende o pé de altar : difta efe Lis-

boa feíTenta léguas, e de Braga fete, tem fetenta c

dous vizinhos.

Guilhofrei , Freguezia no Arcebifpado de Bra-

ga, tem por Orago Sant-Iago Apoftolo, o Pároco

he Reitor da aprefentação da Mitra, rende cento e

cincoenta mil reis : difta de Lisboa feíTenta léguas,

e de Braga quatro , tem duzentos e cincoenta fogos.

Guilhufe , Freguezia no Bifpado do Porto , tem
por Orago S. João Euangelifta , o Pároco he Ab-
bade da aprefentação alternativa do Papa , do Bif-

po , e do Collegio dos Eremitas de Santo Agofti-

nho de Coimbra , rende quatrocentos e quarenta mil

reis : difta de Lisboa cincoenta e fete léguas , e do
Porto cinco, tem duzentos e fete fogos.

Guimarães , no Arcebifpado de Braga , tem qua-

tro Freguezias , N. Senhora da Oliveira , Collegia-

da infigne , he Curada por dous Párocos , Cónegos

de meia Prebenda, Curas da aprefentação do Dom
Pri-
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Prior da mefma Collegiada , rende a cada hum du-
zentos e cincoenta mil reis : difta de Lisboa feífen-

ta léguas ^ e de Braga três , tem feiscentos e oiten-

ta e nove fogos.

—— S. Sebaftião , o Pároco he Cura da apre-

fentaçáo fimultanea do D. Prior , e do Cabido da
mcfma Collegiada , rende cem mil reis , tem qua-

trocentos e vinte e dous fogos.

S. Miguel do Caftello, ( vulgarmente San-*

ta Margarida) o Pároco he Abbade da aprefentação,

e collaçáo do D. Prior , e juntamente com o Ca-
bido da Collegiada , depois de feito exame Synodaí
em Braga , tem dezefete vizinhos,

S. Paio , o Pároco he Cura da aprefenta-

ção fimultanea do D. Prior, e Cabido de Guima-
rães, rende cem mil reis, tem quinhentos e oiten-

ta e fete fogos.

GuimareIj Freguezia no Bifpado do Porto, tem
Í)or Orago S. Paio , o Pároco he Abbade da apre-

èntação de João Rodrigo Brandão Pereira de Lacer*

da e Mello, rende duzentos mil reis: difta de Lis-

boa cincoenta e íeis léguas , e do Porto quatro , tem
oitenta e oito fogos.

Guizande , Freguezia no Arcebifpado de Braga ^

tem por Orago S. Miguel , o Pároco he Vigário da

aprefentação do Reitor de Lomar , tem dez mil reis

de côngrua , e o que rende o pé de altar : difta de

Lisboa fefíema léguas , e de Braga huma 5 tem fe-

tenta e dous vizinhos.

Guizande , Freguezia no Bifpado do Porto, tem
por Orago S. Mamede , o Pároco he Abbade da apre-

fentaçáo alternativa do Papá, da Mitra, e Religiofas

de S. Bento da Cidade do Porto , rende quatrocen-

tos mil reis : difta de Lisboa quarenta e oito léguas y

c do Porto quatro y tem cento e vinte e féis fogos.

T ii Gu-
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GulÃes , Freguezia no Arcebifpado de Braga y

tem por Orago S. Lourenço , o Pároco he Cura da

aprefentaçáo do D. Abbade Benedi&ino do Mortei-

ro de S. Tirfo , rende felTenta mil reis : difta de Lis-

boa feflenta e duas léguas , e de Braga quatro e meia y

tem cento e fetenta e cinco fogos.

Gundar , Freguezia no Arcebifpado de Braga ,

tem por Orago S. Joáo Baptjfta, o Pároco he Ab-
bade da aprefentaçáo do Padroado Real, rende tre-

zentos i mil reis: difta de Lisboa cincoenta e fete lé-

guas , e de Braga trcs , tem cem vizinhos.

Gundar, Freguezia no Arcebifpado de Braga ,

tem por Orago o Salvador, o Pároco he Cura (vul-

garmente chamado Vigário ) da aprefentaçáo do D.
Abbade Benedi&Ino do Morteiro de Tibács, tem de

côngrua oito mil reis , e o que rende o pé de al-

tar : difta de Lisboa feflenta e três léguas , ede Bra-

ga oito , tem fetenta e quatro fogos.

Gundar , Freguezia no Arcebifpado de Braga
,

tem por Orago Santa Eulália , o Pároco he Vigário

collado da aprefentaçáo das P^eligiofas de S. Bento
da Villa de Vianna , rende quarenta mil reis : dif-

ta de Lisboa feífenta e cinco léguas, e de Braga oi-

to, tem cincoenta e cinco fogos.

Gundar (Santa Maria de) Freguezia no Arce-

bifpado de Braga , o Pároco he Reitor da aprefenta-

çáo da Mitra de concurfo , rende cento e cincoenta

mil reis : difta de Lisboa feflenta léguas , e de Bra-

ga nove , tem duzentos e vinte fogos.

Guntim , Freguezia no Arcebifpado de Braga y

tem por Orago S. Vicente Martyr , o Pároco he Cu-
ra da aprefentaçáo do Abbade de Santa Marinha de

Ferral , rende quarenta mil reis : difta de Lisboa fef-

fenta léguas , e de Braga dez , tem trinta e três mo-
radores.
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HO
HOrta 3 Freguezia no Arcebifpado de Bra-

ga , tem por Orago S. Sebaftião 3 o Páro-

co he Vigário da aprefcntaçáo da Collegia-

da da Torre de Moncorvo
3 rende trinta mil reis :

difta de Lisboa feífen ta e féis léguas , e de Braga vin-

te e cinco ^ tem fetenta moradores.

Horta 3
Freguezia no Bifpado de Lamego , tem

pQr Orago o Salvador , o Pároco he Cura da apre-

fentação do Chantre da Sé de Lamego , rende qua-

renta mil reis : difta de Lisboa fetenta léguas y e de

Lamego nove y tem trinta e féis moradores.

IA
JAneiro dê baixo , Freguezia no Bifpado da

Guarda , tem por Orago S. Domingos , o Pá-

roco he Vigário da aprefentação do Padroado

Real , rende cento e cincoenta mil reis : difta de

Lisboa quarenta léguas, e da Guarda quatorze, tem

cento e dezefete vizinhos.

Janeiro de cima
3
Freguezia no Bifpado da Guar-

da , tem por Orago N. Senhora da Álíumpção , o
Pároco he Cura da aprefentação do Vigário de Janei-

ro de baixo , tem íiove mil reis de côngrua , eo que

rende o pé de altar : difta de Lisboa quarenta léguas y

e da Guarda quatorze, tem feíTenta e cinco fogos.

Jarmello ( Santa Maria de) Freeuezia no Bif-

pado da Guarda , o Pároco he Cura da aprefentação

do Prior da Caftanheira , rende vinte mil reis: dif-

ta de Lisboa feflenta léguas y
c da Guarda duas , tem

dezefete vizinhos.

Jar-
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Jarmello, no Bifpado da Guarda 3 tem tresFre-

guezias y Sanca Maria y o Pároco he Prior collado da

aprefentação do Duque de Lafões , rende quinhentos

mil reis; difta de Lisboa feííenta léguas 3 e da Guar-
da duas y tem dezoito moradores.
—— S. Miguel 3 o Pároco he Prior collado da

mefma aprefentação y rende duzentos mil reis^ tem
cento e dous moradores.

S. Pedro Apoftolo , o Pároco he Prior da

mefma aprefentação y rende quatrocentos e cincoen-

ta mil reis y tem cento e quarenta e féis vizinhos.

Jazente ( Santa Maria de) Freguezia no Bífpa-

do do Porto y o Pároco he Abbade da aprefentação

alternativa do Papa 3 e Bifpo y rende trezentos mil

reis : difta de Lisboa feíTenra léguas , e do Porto dez,

tem cincoenta e dous moradores.

ID
IdÃes, Freguezia no Arcebifpado de Braga y tem

por Orago N. Senhora da Aífumpção y o Pároco he

Abbade da aprefentação da Mitra , rende quatrocen-

tos e oitenta mil reis : diila de Lisboa cincoenta e

nove léguas
y e de Braga cinco y tem duzentos ede-

zefeis moradores.

Idanha a Nova y Freguezia no Bifpado da Guar-

da 3 tem por Orago N. Senhora da Conceição 3 o
Pároco he Vigário da aprefentação de ElRei pelo

Tribunal da Meza da Confciencia , rende noventa

mil reis : difta de Lisboa quarenta e huma léguas

,

c da Guarda doze y
tem quinhentos e cincoenta e hum

moradores.

Idanha a Velha , Freguezia no Bifpado da Guar-
da 3 tem por Orago N. Senhora da Conceição y o
Pároco he Vigário da aprefentação de ElRei pelo

Tribunal da Meza da Confciencia j rende quarenta

Ulil
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mil reis: difta de Lisboa quarenta léguas > e da Guar-

da onze 5 tem vinte fogos.

IE

Jejua ^ Freguezia no Bifpado da Guarda , tem

por Orago a Transfiguração , o Pároco he Vigário

collado da aprefentaçáo do Commendador de San-

ta Eulália de Cea , rende cincoenta mil reis : dif-

ta de Lisboa cincoenta léguas , e da Guarda quatro $

tem feííenta e quatro fogos,

Jesufrei , Freguezia no Arcebifpado de Braga y

tem por Orago S. Miguel , o Pároco he Vigário da

aprefentaçáo da Mitra 3 rende quarenta mil reis : dif-

ta de Lisboa cincoenta e oito léguas ^ e de Braga

duas j tem oitenta moradores,

IF

Ifanes y Freguezia no Bifpado da Guarda 5 tem

Í)or Orago S. Miguel, o Pároco he Reitor da apre-

entação da Mitra 5 rende quarenta e dous mil reis

:

difta de Lisboa oitenta léguas 4 e de Miranda duas 3

tem cento e trinta vizinhos.

IG
Igreja Nova , Freguezia no Arcebifpado de Bra-

ga , tem por Orago N. Senhora da Purificação 3 o Pá-

roco he Ábbade da aprefentaçáo da Mitra pelo con-

curfo 3 rende duzentos e cincoenta mil reis : difta de

Lisboa fcíTenta léguas 3 e de Braga duas, tem cin-

coenta e dous moradores.

Igreja Nova 3 Freguezia no Patriarcado , tem
por Orago N. Senhora da Conceição 3 o Pároco he

Cura da aprefentaçáo do Prior de Sant-Iago de Tor-
res Novas 3 rende cem mil reis : difta de Lisboa vinte e

huniá léguas 3 tem trezentos e feííenta e hum fogos.

Igre-
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Igreja Nova , Freguezia no Patriarcado , tem

por Orago N. Senhora da Conceição, o Pároco he
Prior da aprefentação da Rainha

,. rende trezentos'

mil reis: difta de Lisboa cinco léguas , tem fetenta

e rres vizinhos.

Igrejinha , Freguezia no Arcebifpado de Evo-
la , tem por Orago N. Senhora da Confolaçáo , o
Pároco he Capelláo Curado da aprefentação da Mi-
tra , rende quatrocentos e vinte alqueires de pão tra*

çado : difta de Lisboa vinte léguas , e de Évora duas 5

tem cento e trinta e hum moradores.

IL

Ilgarjes , Freguezia no Arcebifpado de Braga ,

tem por Orago S. João Baptifta , o Pároco he Ah-
bade da aprefentação dos Beneficiados da Collegiada

de Freixo de Efpadacinta , rende felTenta mil reis

:

difta de Lisboa feííenta léguas , e de Braga trinta 3

tem duzentos e vinte fogos.

Santo Ildefonso , Freguezia no Bifpado de El-

vas, tem por Orago o melmo Santo , o Pároco he

Vigário collado da aprefentação da Mitra , rende três

moios de trigo , e moio e meio de cevada : difta de

Lisboa trinta léguas 3 e de Elvas hunia , tem cinco-

enta e nove fogos.

Ílhavo , Freguezia no Bifpado de Coimbra, tem
por Orago o Salvador , o Pároco he Prior da apre«r

tentação do Padroado Real, rende hum conto e cem
mil reis: difta de Lisboa quarenta e duas léguas, e

de Coimbra oito
?
tem mil e vinte e três morado-?

T€S,

IM
Ima, Freguezia no Bifpado da Guarda 3 tem por

Ora^o N. Senhora da Conceição
y o Pároco he Prior

da
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da aprefentação de Jofé Joaquim de Miranda 5 ren-

de cincoenta mil reis: difta de Lisboa cincoenta lé-

guas 5
e da Guarda duas 3 tem dez vizinhos.

IN

Infesta , Freguezia no Bifpado do Porto , tem

por Orago S. Mamede , o Pároco he Abbade da apre-

fentação do Balío de Leça
5
da Ordem de Malta ,

tem de renda cento e vinte mil reis : diiTa de Lis-

boa cincoenta e três léguas 3 e do Porto buma 3 tem

cento e feííenta fogos.

Infesta ?
Freguezia no Arcebifpado de Braga y

tem por Orago o Salvador , o Pároco he Reitor da

aprefentação do Padroado Real y
rende cincoenta mil

reis : difta de Lisboa feíTenta léguas 3 e de Braga oi-

to 3 tem oitenta e fete fogos. *

Infesta 3 Freguezia no Arcebifpado de Braga 5

tem por Orago Sant-Iago
3
he Abbadia meeira de Cu-

ra , e fem Cura ; o Abbade com Cura he da apre-

fentação da Mitra ,co Abbade fem Cura he da apre-

fentação da Cafa do Infantado : os Dizimos , Pri-

mícias 3 e San-Joaneiras partem-fe pelo meio entre

hum 3 e outro Abbade ; porém o pé de altar 3 he to-

do da parte do Abbade com Cura : rende a Abba-
dia fem Cura duzentos mil reis 3 e o mefmo a Ab-
badia com Cura 3 e tem efte o pé de altar, o qual

renderá para o dito Abbade com Cura feííenta mil

reis : difta de Lisboa feíTenta e fete léguas ? e de Bra-

ga oito 3 tem cento e noventa e hum vizinhos.

Infias, Freguezia no Bifpado de Vifeu, tem por
Orago S. Pedro Apoftok>3 o Pároco he Abbade da
aprefentação do^apa

5 e Bifpo 3 rende cem mil reis

:

difta de LisbcaVincoenta e duas léguas
? e de Vi-

feu cinco , tem quarenta moradores. -

JnguiaSj Freguezia no Bifpado da Guarda 3 tem
por
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por Orago S. Silveftre , o Pároco he Cura da apre-

sentação do Vigário de Belmonte 3 tem féis mil e

quinhentos reis de côngrua , e o que rende o pé de
altar: difta de Lisboa quarenta e oito léguas, e da
Guarda quatro, tem cento e quatorze fogos.

Insua , Freguezia no Bifpado de Yifeu , tem por
Orago S. Genezio , o Pároco he Cura da aprefen-

tação do Abbade do Caflello de Penalva, tem féis

mil reis de côngrua ^ e o que rende o pé de altar:

difta de Lisboa cinccenta léguas, e de Vifeu três

5

tem cento e fetenta e fete fogos.

IO
Joane, ou Mosteiro deJoané, Freguezia no

Arcebifpado de Braga , tem por Orago o Salvador ,

o Pároco he Reitor da aprefentação alternativa do
Papa , e da Mitra , rende cento e dez mil reis : dif-

ta de Lisboa feíTenta léguas, e de Braga duas, tem
duzentos e vinte e féis moradores.

S. Joanico , Freguezia no Bifpado de Miranda ,

tem por Orago S. João Baptifta , o Pároco he Cu-
ra da aprefentação do Abbade de CalTarelhos , tem

féis mil reis de côngrua , e o que rende o pé de al-

tar : difta de Lisboa oitenta léguas , e de Miranda

três, tem quarenta moradores.

S. Joaninho , Freguezia no Bifpado de Coimbra ,

tem por Orago S. João Baptifta , o Pároco he Prior,

da aprefentação da Mitra, rende trezentos ecincoen-

ta mil reis : difta de Lisboa quarenta e duas léguas 3

e de Coimbra oito , tem cento e oitenta fogos.

S. Joaninho 3 Freguezia no Bifpado de Lame-

go 3 tem por Orago S. João Baptifta 3 o Pároco he

Cura da aprefentação do Reitor da Ermida da Pai-

va 3 tem oito mil e oitocentos reis de côngrua 5 e

q que rende o pé de altar : difta de Lisboa cincoen-

ca
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ta léguas y e de Lamego quatro , tem oitenta e qua-

tro fogos.

S. Joio Baptista, Freguezia no Arcebifpado de

Évora , tem por Orago o mefmo Santo , o Pároco

he Cura da aprefentaçáo da Mitra , rende cento e dez-

enove alqueires de trigo , e quarenta e fete de ce-

vada: difta de Lisboa vinte e três léguas, e de Évo-
ra féis

5
tem cincoenta vizinhos.

S. JoÃo Baptista , Freguezia no Arcebifpado de

Évora ^ tem por Orago o mefmo Santo, o Pároco

heCapelláo Curado aprefentado porElRei pelo Tri-

bunal da Meza da Confciencia , rende três moios de

trigo
5 e vinte alqueires de cevada : difta de Lisboa

trinta léguas , e de Évora dezenove , tem cincoen-

ta e cinco vizinhos.

S. JoÃo Baptista, Freguezia no Arcebifpado de

Évora , tem por Orago o mefmo Santo, o Pároco

he Cura da aprefentaçáo da Mitra, rende três mo-
ios de trigo , e trinta e cinco alqueires de cevada :

difta de Lisboa vinte e,tres léguas, e de Évora fe-

te, tem vinte e féis moradores.

S. JoÃo da Foz, Freguezia noBifpado do Por-

to , tem por Orago S. Joáo Baptifta , o Pároco he

Vigário Monge de S. Bento aprefentado pelo D»
Abbade do Mofteiro deS. Tirfo, rende cento e cin-

coenta mil reis : difta de Lisboa cincoenta e duas lé-

guas , e do Porto huma , tem feiscentos e vinte e

cinco vizinhos.

S. JoÃo da Foz da Souza , Freguezia no Bif-

pado do Porto , tem por Orago S. Joáo Baptilta , o
Pároco he Reitor da aprefentaçáo do Reitor do Col-

legio da Graça de Coimbra, rende cento e oitenta

mil reis : difta de Lisboa cincoenta e duas léguas ,

e do Porto duas , tem cento e noventa e oito mo-
radores.

S.Jo-
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S. JoÃo da Fresta

3 Freguezia no Bifpado de
Vifeu, tem por Drago S. João Baptifta, o Pároco
he Cura da aprefentação do Abbade de Santa Ma-
ria das Chans , tem fcis mil reis de côngrua

3
e o que

rende o pé de altar : difta de Lisboa cincoenta lé-

guas , e de Vifeu quatro 3 tem cento e trinta c três

moradores.

S. JoÃo do Monte 3 Freguezia no Bifpado de
Vifeu 3

tem por Orago S. João Baptifta
3 o Pároco

he Reitor da aprefentação do Prior do Morteiro de
Santa Cruz de Coimbra , rende cento e feííenta mil
reis : difta de Lisboa quarenta e três léguas , e de
Vifeu cinco , tem duzentos e vinte e quatro vizi-

nhos.

S. JoÃo dos Montes , Freguezia no Patriarca-

do , tem por Orago S. Joáo Baptifta , o Pároco he
Vigário da aprefentação da Mitra, tem de côngrua

hum moio de trigo , huma pipa de vinho
3
vinte mil

reis em dinheiro
9

dezoito que rendem os pafíaes ,

e o que rende o pé de altar 3 que importará quaren-

ta até cincoenta mil reis : difta de Lisboa cinco lé-

guas, tem oito fogos.

S. JoÃo de Rei 3 Freguezia no Arccbifpado de

Braga 3 tem por Orago S. João Baptifta
3
o Páro-

co he Abbade da aprefentação do Padroado Real ,

tem de renda duzentos mil reis : difta de Lisboa fef-

ftnta e duas léguas , e de Braga duas
3 tem fetenta

c dons vizinhos.

S. JoÃo da Ribeira 3 Freguezia no Patriarcado ,

tem por Qrag;o S. Joáo Baptifta 3 o Pároco heVi-
Í;ario da apresentação do Reitor dos Cónegos Sent-

ares de S. João Euangelifta de S. Bento de Xabre-

gas 3 rende cento e cincoenta mil reis : difta de Lis-

boa quatorze léguas 3
tem trezentos e oitenta e dous

vizinhos.

JOL-
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Jolda 5
Freguezia no Arcebifpado de Braga , tem

por Orago S. Paio , o Pároco he Abbade da apre-

sentação do Vifconde de Villa-nova de Cerveira ,

rende trezentos mil reis : difta de Lisboa feííenta e

leis léguas , c de Braga cinco , tem quarenta e féis

vizinhos»

Jolda , Freguezia no Arcebifpado de Braga , tem

por Orâgo Santa Maria Magdalena , o Pároco he

Abbade da aprefentação de Marcos Pereira Velho
de Mofcozo Pé de Ferro , Senhor da Quinta da Ro-
za , termo da Villa de Monção , rende trezentos

mil reis : difta de Lisboa fetenta e duas léguas , e

de Braga cinco , tem oitenta e hum vizinhos.

S. Jorge, Freguezia no Bifpado do Porto, tem
por Orago o melmo Santo , o Pároco he Abbade
da aprefentação alternativa da Mitra, e Convento de

Santa Clara do Porto, rende quinhentos mil reis:

difta de Lisboa quarenta e oito léguas, e do Porto

quatro , tem cento e doze vizinhos.

S. Jordão , Freguezia no Arcebifpado de Évo-
ra , tem por Orago o mefmo Santo , o Pároco hc

Cura da aprefentação da Mitra, rende cento e on-

ze alqueires de trigo , e outro tanto de cevada : dif-

ta de Lisboa vinte e humá léguas , e de Évora duas ,

tem quarenta e fete fogos.

Jou, Freguezia no Arcebifpado de Braga , tem
por Orago Santo André Apoftolo , o Pároco he Vi-

fario da aprefentação do Reitor de S. Pedro dos

'alies , rende cem mil reis : difta de Lisboa feten-

ta léguas , e de Braga dezoito , tem duzentos e três

vizinhos.

Jovim, Freguezia no Bifpado do Porto, tem por

Orago a Santa Cruz , o Pároco he Abbade da apre-

fentação alternativa do Papa, e Bifpo, rende qua-

trocentos mil reis : difta de Lisboa cincoenta e hu-
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ma léguas , e do Porto huma , tem cento e oiten-

, ta vizinhos.

IR
#

'

.-,' v-' ;' i

Santa Iria", Freguezia no Patriarcado , tem por

Orago a mefma Santa , o Pároco he Cura da apre-

sentação do Prior de Santo André de Lisboa , ren-

de cento e cincoenta mil reis : difta de Lisboa duas

léguas e meia , tem trezentos e quarenta e nove vi-

zinhos.

Santa Iria , Freguezia no Arcebifpado de Évo-
ra , tem por Orago a mefma Santa , o Pároco he

Capelláo Curado da aprefentação de EIRei pelo Tri-

bunal da Meza da Confciencia , rende três moios de

trigo : difta de Lisboa vinte e cinco léguas , e de Évo-
ra doze , tem cincoenta vizinhos.

IS

Santo Isidoro , Freguezia no Arcebifpado de

Braga , tem por Orago o mefmo Santo , o Pároco

he Abbade da aprefentação da Mitra , rende quatro-

centos mil reis : difta de Lisboa feífenta léguas , e

de Braga nove , tem oitenta e hum vizinhos.

Santo Isidoro, Freguezia no Patriarcado, tem

por Orago o mefmo Santo , o Pároco he Cura que

aprefentão osFreguezes, a quem dão hum moio de

trigo 5 hum de cevada , e huma pipa de vinho : o
Vigário de Santo André de Mafra , de cuja Igreja

efta he filial, lhe paga trinta alqueires de trigo, trin-

ta de cevada , huma pipa de vinjio , e féis toftSes

cm dinheiro ; e lhe dá a metade das ofFertas da mek
ma Freguezia de Santo Ifidoro

f
que vem a fer , d3S

peííoas maiores três canadas de vinho , e meio al-

queire de trigo, e dos menores que ainda não com-

mungão , canada e meia de vinho , e huma quarta

\ dç
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de trigo , e o pé de altar ; além difto , rende vinte

até trinta mil reis: difta de Lisboa fete léguas, tem
trezentos e feíTenta e hum vizinhos, v

IU
Jugueiros, Freguezia no Arcebifpado de Braga,

tem por Orago S. Pedro Apoftolo , o Pároco he

Cura da aprefentaçáo do D. Abbade Bencdi&ino do
Mofteiro de Pombeiro , tem oito mil reis de con*

grua, e o que rende o pé de altar: difta de Lisboa

feíTenta léguas, e de Braga cinco, tem duzentos e

quarenta e féis vizinhos.

S. Julião . vulgo S. Gião, Freguezia no Bif-

pado de Coimbra, tem por Orago S. Julião, o Pá-

roco he Cura annual da aprefentaçáo do Vigário de

Penalva-dalva , rende vinte e cinco mil reis : difta

de Lisboa quarenta e cinco léguas , e de Coimbra
dez , tem duzentos e trinta fogos.

S. Julião , Freguezia no Bifpado de Miranda
3
tem

por Orago S. Bartholomeu , o Pároco he Reitor da

aprefentaçáo do Cabido da Sé de Miranda , rende qua-

renta e dous mil reis : difta de Lisboa oitenta e duas

léguas, e de Miranda fete, tem cento e dous fogos.

S. Julião, Freguezia no Bifpado de Portalegre,

tem por Orago o mefmo Santo, o Pároco he Cu-
ra da aprefentaçáo da Mitra . rende dous moios de

trigo , e dous mil reis em dinheiro : difta de Lisboa

trinta e quatro léguas , e de Portalegre duas
y tem

noventa e três vizinhos.

S. Julião de Gojjvea , Freguezia no Bifpado de
Coimbra , tem por Orago o mefmo Santo , o Pároco
te Prior da aprefentaçáo do Padroado Real, rende

duzentos mil reis : difta de Lisboa quarenta e oito

léguas, e de Coimbra quatorze, tem cento e vinte

t quatro fogos.

JUN-
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Junca 5 Fregueziâ no Bifpado de Lamego , tem

por Orago Santa Maria Magdalena
5 o Pároco he Cu-

ra da aprefentação do Reitor de Almeida, tem qua-
tro mil reis de côngrua , e o que rende o pé de al-

tar : difta de Lisboa feííen ta léguas , e de Lamego dez-

efete , tem noventa e oito fogos.

Juncaes, Fregueziâ no Bifpado de Coimbra , tem
por Orago Sant-Iago Apoftolo., o Pároco he Prior

da aprefentação da Cafa do Infantado, rende cento
e vinte mil reis : difta de Lisboa cincoenta e três

léguas 5 e de Coimbra dezefete , tem trinta e três

moradores.

Juncal 3 Fregueziâ no Bifpado de Leiria , tem
por Orago S. Miguel , o Pároco he Cura da apre-

fentação do povo 5 rende trezentos e oitenta alquei-

res de trigo : difta de Lisboa dezoito léguas , e de
Leiria quatro

5
tem trezentos e oitenta fogos.

Junceira 5 Fregueziâ na Prelazia de Thomar ,

tem por Orago S. Mattheus, o Pároco he Vigário

aprefentado por EIRei pelo Tribunal da Meza da

Ccnfciencia, rende cento e trinta mil reis: difta de

Lisboa vinte e duas léguas 5 c de Thomar légua e

meia, tem cento e quarenta e féis fogos.

Junias de Pitões (Santa Maria de) Fregueziâ

no Arcebifpado de Braga , o Pároco he Abbade Re-
gular da aprefentação do D. Abbade Ciftercienfe de

Santa Maria de Oifeira , Bifpado de Orenfe D Rei-

no de Galiza , rende quatrocentos mil reis : difta de

Lisboa fetenta e huma léguas, e de Braga dez 5 tem

duzentos e dez vizinhos.

Junqueira 5
Fregueziâ no Arcebifpado de Bra-

ga 3 tem por Orago S. Simão Apoftolo , o Pároco

ne Vigário Regular , triennal dos Cónegos Regran-

tes de Santo Agoftinho, da aprefentação do Cabi-

do do dito Moíteiro, rende trinta mil reis: difta do
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Lisboa cincoenta e féis léguas y C de Braga cinco y

tem cento e fetenta e oito fogos.

Junqueira y Freguezia no Arcebifpado de Braga y

tem por Orago S. Filippe ^ e Sant-Iago , o Pároco
he Vigário colládo da aprefentação do Reitor de Ade-
ganha., tem doze mil reis de côngrua^ e o que ren-

de o pé de altar : difta de Lisboa feíTenta léguas 5 e

de Braga vinte e cinco
5
tem vinte fogos.

Junqueira 3 Freguezia no Bifpado de Miranda,
tem por Orago S. Bento , o Pároco he Cura da apre-

fentação do Reitor de Algczo , tem oito mil reis

de côngrua y e o que rende o pé de altar : difta de
Lisboa oitenta léguas 3 e de Miranda quatro 5 tem
vinte fogos.

Junqueira
y
Freguezia no Bifpado de Vifeu 5 tem

por Orago S. Miguei 3 o Pároco he Cura da aprefen-

tação do Abbade de S. Simão de Arões , tem féis

mil reis de côngrua , e o que rende o pé de altar

:

d iila de Lisboa quarenta e féis léguas 5 e de Vifeu

ktCj tem cento e quarenta e fete vizinhos.

Juromknha , Freguezia no Bifpado de Elvas ,

tem por Orago N. Senhora do Loureto 5 o Pároco

he Prior da aprefentação de EIRei pelo Tribunal da

Meza da Confciencia 3 rende três moios de trigo
,

cento e vinte alqueires de cevada 5
e vinte mil reis

em dinheiro : difta de Lisboa trinta leguas , e de El-

vas três y tem cento e quarenta e oito fogos.

Santa Justa > Freguezia no Arcebifpado de Bra-

ga , tem por Orago a mefma* Santa 3 o Pároco hc

Cura da aprefentação do D. Abbade Ciftercienfe do
Moíteiro de Santa Maria do Bouro 3 tem oito mil

reis de côngrua
y
e o que rende o pé de altar : difta

de Lisboa íeífenta c cinco léguas, e de Braga vinte

c cinco , tem trinta fogos.

Santa Justa y Freguezia no Patriarcado 5
tem

Part. 1. V per



304 IU IZ LA
por Orago a mefma Santa , o Pároco lie Cura da
aprefentaçáo do Prior da Erra

5
rende quarenta mil

reis : difta de Lisboa dezoito léguas , tem treze fo-

gos.

Santa Justa , Freguezia no Arcebifpado de Évo-
ra , tem por Orago a mefma Santa , o Pároco he
Capellâo Curado da aprefentaçáo da Mitra , rende

cento e vinte e quatro alqueires de trigo, e outro

tanto de cevada: difta de Lisboa. vinte léguas, e de

Évora três e meia , tem oitenta e dous vizinhos.

IZ

Izeda , Freguezia no Bifpado de Miranda , tem
por Ora&o N. Senhora da AiTumpçáo , o Pároco he

Reitor da aprefentaçáo da Mitra , rende quarenta e

dous mil reis: difta de Lisboa oitenta léguas, e de

Miranda fete, tem cento e dous moradores.

LA
LAbruge, Freguezia no Arcebifpado de Bra-

ga , tem por Orago S. Chriftováo 5 o Pároco

he Vigário collado da aprefentaçáo do Arce-

diago de Labruge da Sé de Braga
5

rende duzen-

tos mil reis : difta de Lisboa feíTenta e cinco lé-

guas , e de Braga féis , tem duzentos e quinze vi-

zinhos.

Laçruge, Freguezia no Bifpado do Porto , tem
por Orago Sant-Iago Apoftolo , o Pároco he Rei-

tor da aprefentaçáo do Prior dos Cónegos Regran-

tes do Morteiro de Moreira , rende quarenta mil reis

:

difta de Lisboa cincoenta e cinco léguas , e do Por-

to três, tem oitenta e três vizinhos.

La-
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Labrujô, Freguezia no Arcebifpado dg Braga \

tem por Orsgo N. Senhora da Natividade $ o Páro-

co he Abbade da aprefentaçáo da Mitra, rende cen-

to e cincoenta mil reis : difta de Lisboa fetenta lé-

guas 5 e de Braga fete , tem fetenta e hum mora-
dores.

Ladario , Freguezia no Bifpado de Vifeu, tem
por Orago o Salvador , o Pároco he Cura da apre-

fentaçáo do Sacro Coilegio Patriarcal , rende vinte

mil reis : difta de Lisboa cincoenta léguas , e de Vi-

leu duas e meia, tem triji.ta e cinco vizinhos.

Ladoeiro , Freguezia no Bifpado da Guarda, tem
por Orago N. Senhora da Expectação , o Pároco he

Cura da aprefentaçáo do Vigário de Idanha a Nova *

tem dez mil reis de côngrua , e o que rende o pé
de altar : difta de Lisboa quarenta léguas , e da Guar*
da quatorze , tem, cento e fetenta e féis morado^
res.

Lafões , Freguezia no Bifpado de Vifeu , tem por

Orago S. Vicente Martyr , o Pároco he Abbade da

aprefentaçáo da Mitra-, rende quatrocentos e cinco-

enta mil reis : difta de Lisboa quarenta e oito le«

guas, e de Vifeu quatro , tem cento e quarenta e

féis vizinhos.

Lagarelhos , Freguezia no Bifpado de Miran-

da, tem por Orago S. Pedro Apoflolo, o Pároco
he Cura da aprefentaçáo do Reitor de Pafsô , tem
féis mil e quinhentos reis de côngrua , e o que ren-

de o pé de altar: difta de Lisboa oitenta léguas y e

de Miranda doze , tem trinta e féis moradores.

Lagares , Freguezia no Arcebifado de Braga
y

tem por Orago S. Veriílímo, o Pároco he Reitor

da collação Ordinária , rende cento e cincoenta mil
reis: dilta de Lisboa feílènta léguas, e de Braga cin-

co , tem cento e trinta e dous moradores.

V ii La-
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Lagares , Freguezia no Bifpado do Porto , tem

por Orago S. Martinho Bifpo , o Pároco he Reitor

da aprefentação alternativa do Bifpo , e Padroado

Real , rende cento e cincoenta mil reis : difta de

Lisboa cincoenta e cinco léguas , e do Porto qua-

tro , tem cento e fetenta e cinco fogos.

Lagares , Freguezia no Bifpado de Coimbra ,

tem por Orago N. Senhora da Conceição , o Páro-

co he Vigário da aprefentação da Univerfidade de

Coimbra , rende quarenta mil reis : difta de Lisboa

quarenta léguas , e de Coimbra dez, tem cem vi-

zinhos.

Lagarinhos , Freguezia no Bifpado de Coim-
bra, tem por Orago Santa Eufemia, o Pároco he

Cura annual da aprefentação do Prior de Villa-nova

do Cazal , rende trinta mil reis : difta de Lisboa qua-

renta e nove léguas , e de Coimbra treze , tem fe-

tenta moradores.

Lagarteira , Freguezia no Bifpado de Coim-
bra, tem por Orago S. Domingos , o Pároco he

Vigário da aprefentação do Prior de S. Miguel de

Penela , rende trinta mil reis : difta de Lisboa trin-

ta léguas , e de Coimbra cinco , tem quarenta e dous

Vizinhos.

Lage , Freguezia no Arcebifpado de Braga , tem

por Orago S. Julião , o Pároco he Abbade da apre-

fentação da Mitra, rende fetecentos mil reis: difta

de Lisboa feííenta e huma léguas , e de Braga hu-

ma e meia , tem duzentos e dez fogos.

Lages, Freguezia no Bifpado de Coimbra, tem

por Orago S. Domingos , o Pároco he Cura an-

nual da aprefentação do Cabido da Sé de Coimbra,

rende vinte e quatro mil reis : difta de Lisboa qua-

renta e oito léguas , e de Coimbra treze , tem qua-

renta e nove rogos,

La-
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Lagioza , Freguezia no Bifpado de Vifeu, tem
por Orago S, Miguel , o Pároco he Abbade da apre-

fentaçáo de Gonlalo Thomaz da Silva Macedo e Car-

valho , da Villa de Alenquer, rende hum conto e

duzentos mil reis : difta de Lisboa quarenta e oito

léguas 5 e de Vifeu duas , tem duzentos e três vizi-

nhos.

Lagioza , Freguezia no Bifpado de Coimbra , tem

Eor Orago N. Senhora da Expeíração , o Pároco

e Cura da aprefentação do Prior de Lagos da Bei-

ra, tem fete mil reis de côngrua, e o que rende o

pé de altar: difta de Lisboa quarenta léguas, e de

Coimbra fete , tem fetenta e fete fogos.

Lagioza , Freguezia no Bifpado de Lamego , tem
por Orago N. Senhora das Neves , o Pároco he Cu-
ra da aprefentação do Vigário da Nave do Sabugal

,

tem oito mil reis de côngrua , e o que rende o pé
de altar : tlifta de Lisboa cincoenta e oito léguas , e

de Lamego vinte e três, tem quarenta e oito fegos.

Lagioza , Freguezia no Bifpado da Guarda, tem
por Orago S. Martinho Bifpo , o Pároco he Cura
da aprefentação alternativa dos Priores de Santa Ma-
ria, e S. Martinho de Celorico, tem féis mil reis

de côngrua , e o que rende o pé de altar : difta de

Lisboa quarenta e oito léguas , e da Guarda duas

,

tem cento e fete vizinhos.

Lago, Freguezia no Árccbifpado de Braga, tem
por Orago S. Martinho Bifpo, o Pároco he Vigá-

rio da aprefentação do Abbade Beneditino do Mof-
teiro de Rendufe, tem féis mil reis de côngrua, e

o que rende o pé de altar : difta de Lisboa íèflen-

ta e cinco léguas, e de Braga huma, tem cincoen-

ta e cinco fogos.

Lagoa , Freguezia no Árccbifpado de Braga , tem
por Orago o Salvador 3 o Pároco he Reitor da apre-

len-
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féntaçãô alternativa do Papa , e Arcebifpo , rende

quarenta mil reis : difta de Lisboa feíTema c duas lé-

guas , e de Braga três, tern dezefete vizinhos.

Lagoa 5
Freguezia no Bifpado de Miranda, tem

por Orago S. Martinho Biípo , o Pároco he Cura
da aprefentação do Reitor de Santo André de Mo-
raes , tem féis mil reis de côngrua , e o que rende

o pé de altar: difta de Lisboa oitenta léguas , e de

Miranda fete, tem cento e vinte vizinhos.

Lagoa , Freguezia no Reino do Algarve , rem
por Orago N. Senhora da Luz , o Pároco hc Prior

da aprefentação alternativa do Papa , e Bifpo , ren-

de cento e trinta e dous alqueires de trigo , cincoen-

ta e cinco almudes de mofto , e dous mil reis em
dinheiro : difta de Lisboa quarenta léguas , c de Fa-

ro , Cidade Capital , oito , tem fetecentos e feflênta

ta e oito fogos. v^

Lagoa 3 Freguezia no Bifpado de Portalegre , tem
por Orago S. Miguel , o Pároco hc Cura da apre-

fentação da Mitra, rende cento e quarenta alquei-

res de trigo : difta de Lisboa trinta e duas léguas,

e de Portalegre duas , tem cento e dous morado-

Tes.

Lagòaça , Freguezia no Arcebifpado de Braga ,

tem por Orago Santo Antão , o Pároco he Cura da

aprefentação do Padroado Real , rende trinta mil

reis : difta de Lisboa feíTenta e quatro léguas , e de

Braga trinta e duas , tem cento e vinte e quatro vi-

zinhos.

Lagomar 5
Freguezia no Bifpado de Miranda,

tem por Orago Sant-Iago Apoftolo , o Pareço he

Cura da aprefentação do Reitor de Conlellas, tem

\de côngrua nove mil e quinhentos reis, e o que ren-

de o pé de altar : difta de Lisboa oitenta léguas , e

de Miranda dez , tem trinta fogos.
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Lagos , Freguezia no Reino do Algarve , tem
por Orago N. Senhora da Alíumpçáo > o Pároco he

Prior da aprefentação alternativa do Papa , e Bifpo
,

rende duzentos mil reis : difta de -Lisboa quarenta

léguas
? e de Faro, Cidade Capital , onze, tem tre-

zentos e vinte, e bum moradores.

Lagos da Beira , Freguezia no IJifpado de Co-
imbra , tem por Orago S. ]oáo Baptifta, o Pároco

he Prior da aprefentação da Cafa do Infantado , ren-

de trezentos mil reis : difta de Lisboa quarenta e

oiro léguas e de Coimbra fete, tem cento e qua-

torze fogos.

Lalim , Freguezia no Bifpado de Lamego , tem
por Orago N. Senhora da Natividade , o Pároco he

Abbade da aprefentação alternativa do Abbade de S.

Bernardo , do Mofteiro de S. João de Tarouca , e

do Marquez de Penalva , rende trezentos mií reis:

difta de Lisboa feííenta e cinco léguas 5 e de La-

mego huma , tem cento e trinta e nove morado-

res.

Lama, Freguezia no Arcebifpado de Braga, tem
por Orago S. Miguel , o Pároco he Abbade dá apre-

fentação da Mitra , rende trezentos mil reis : difta

de Lisboa cincoenta e fete léguas , e de Braga três ,

tem cincoenta e quatro fogos.

Lama, Freguezia no Arcebifpado de Braga, tem
por Orago o Salvador , o Pároco hé Vigário da apre-

íentação do D. Abbade Beneditino do Mofteiro de

Tibãcs, rende quarenta mil reis: difta de Lisboa fef-

fenta léguas , e de Braga légua e meia , tem feíTen-

ta e oito fogos.

Lamaçaes, Freguezia no Arcebifpado de Braga,

tem por Orago N. Senhora da Purificação , o Pá-

roco he Abbade da aprefentação do Cabido da Sé

de Braga 3 rende duzentos e quarenta mil reis : dif-

ta
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ta de Lisboa fefiênta léguas , e de Braga meia légua,

tem feíTenta e três vizinhos.

Lamadarcos , Freguezia no Arcebifpado de Bra-

ga , tem por Orago N. Senhora da Conceição , o
Pároco he Cura da aprefentaçáo do Prior de Cha-

ves , tem de côngrua dez mil e quinhentos reis , e

o que rende o pé de altar : difta de Lisboa oitenta

léguas 3 e de Braga dezefete, tem quarenta e qua-

tro fogos.

Lamalonga , Freguezia no Bifpado de Miran-

da, tem por Orago N. Senhora dos Reis , o Páro-

co he Cura da aprefentaçáo do Abbade de Guide ,

tem féis mil reis de côngrua , e o que rende o pé
de altar : difta de Lisboa fetenta e féis léguas , e de

Miranda treze, tem fetenta moradores.

Lamares , Freguezia no Arcebifpado de Braga,

tem por Orago S. João Baptifta, o Pároco he Vi-

gário da aprefentaçáo do Reitor de Ribapinhão, ren-

de fetenta mil reis : difta de Lisboa feífenta léguas ,

c de Braga quinze , tem cento e cincoenta e dous

moradores.

Lamaroza , Freguezia no Patriarcado, tem por

Orago S. Joíé , o Pároco he Prior collado da apre-

fentaçáo de Francifco Xavier Telles de Mello , ren-

de trezentos mil reis: difta de Lisboa dezefeis léguas,

tem quarenta e féis vizinhos.

Lamas , Freguezia no Arcebifpado de Braga , tem
por Orago N. Senhora do O, o Pároco he Vigário

da aprefentaçáo de hum Cónego da Sé de Braga ,

rende quarenta mil reis : difta de Lisboa cincoenta

c oito léguas, e de Braga huma , tem cincoenta e

dous moradores.,

Lamas, Freguezia no Bifpado de Miranda, tem
por Oraço N. Senhora da AíTumpçáo, o Pároco he

Reitor da aprefentaçáo do Cabido da Sé de Miran-
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da 3
rende quarenta mil reis: difia de Lisboa íeten-

ta léguas 3 e de Miranda dez , tem feífenta mora-

dores.

Lamas , Freguezia no Patriarcado
3
tem por Ora-

go S. Thomé y o Pároco he Cura da aprefentaçáo

dos Principaes da Santa Igreja Patriarcal , e Bene-

ficiados de Santa Maria de Óbidos , rende hum moio
de trigo ? quinze alqueires de cevada 3 e feífenta al-

mudes de vinho: difia de Lisboa doze léguas
.,
tem

duzentos e oitenta e dous vizinhos.

Lamas 3 Freguezia no Bifpado do Porto , tem por

Orago N. Senhora da Aííumpçáo
5
o Pároco heAb-

bade da aprefentaçáo do Papa 5 rende trezentos e fef-

lenta mil reis : difta de Lisboa quarenta e nove lé-

guas 5
e do Porto três

?
tem fetenta moradores.

Lamasdolo 3 Freguezia no Arcebifpado de Bra-

ga 3 tem por Orago Sant-lago Apofiolo, o Pároco

he Cura da aprefentaçáo do Abbade deErmelo, ren-

de quarenta mil reis : difia de Lisboa feíTenta e féis

léguas y e de Braga onze , tem trinta e fere vizi-

nhos.

Lamas de Mouro , Freguezia no Arcebifpado

de Braga , tem por Orago S. João Baptifta , o Pá-

roco he Abbade da aprefentaçáo alternativa do Pa-

pa . e Arcebifpo
3
rende fetenta mil reis : difia de Lis-

boa fetenta e duas léguas 5 e de Braga doze 3 tem
dezoito moradores.

L\Mas de Orelhão 3 Freguezia no Arcebifpado

de Braga , tem por Orago a Santa Cruz , o Páro-

co he Reitor da aprefentaçáo das Religiofas de San-

ta Clara da Villa do Conde 3 rende cem mil reis:

difia de Lisboa fetenta e três léguas, e de Braga vin-

te, tem cem vizinhos.

Lamas de Miranda, Freguezia no Bifpado de

Coimbra , tem por Orago o Efpirito Santo , o Pá-

roco
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toco he Cura annual da aprefentação do Prior da

Igreja de Miranda , rende quarenta e einco mil reis

:

diíla de Lisboa trinta e duas léguas
5 e de Coimbra

três, tem duzentos e dezefète vizinhos.

Lamas de Vouga , Freguezia no Bifpado de Co-
imbra , tem por Orago Noíía Senhora da AíTum-
pção 5 o Pároco he Prior da aprefentação do Padroa-

do Real
5
rende cem mil reis: diíla de Lisboa qua-

renta léguas , e de Coimbra oito., tem cento e três

moradores.

Lamegal, Freguezia no Bifpado de Vifeu, tem
por Orago N. Senhora da AíTumpção , o Pároco hc

Abbade da aprefentação do Padroado Real , rende

duzentos mil reis : diíla de Lisboa feííenta léguas ,

e de Vifeu doze, tem cento e vinte e oito vizinhos.

• Lamego ,. Cidade, tem duas Freguezias. A Sé Ca-

thedral , tem por Orago N. Senhora da Aííumpção ,

o Pároco he Vigário confirmado da aprefentação da

Mitra , rende cento e oitenta mil reis : diíla de Lis-

boa cincoenta e íeis léguas , tem feiscentos e trinta

e nove vizinhos.—— N. Senhora de Almacaye , o Pároco he Rei-

tor da aprefentação alternativa do Papa , e Bifpo,

rende duzentos e quarenta mil reis, tem mil e trin-

ta e nove fogos.

Lameira , Freguezia no Bifpado de Portalegre ,

tem por Orago N. Senhora dç>s Remédios, o Páro-

co he Cura da aprefentação da Mitra 5 rende três mo-
ios de trigo : diíla de Lisboa trinta e duas léguas , e

de Portalegre féis, tem quinze fogos.

Lameiras , Freguezia no Bifpado de Vifeu , tem

Í)or Orago N. Senhora da Confolaçáo , o Pároco

ic Cura da aprefentação do Reitor de S. Martinho

•da Villa de Pinhel , tem dez mil reis de côngrua,

c o que rende o pé de altar : diíla de Lisboa cin-

coen-
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coenta e íeis léguas y e de Vifeu doze 3 tem oiten-

ta moradores.

Lamellas, Freguezia no Bifpado do Porro 3 tem

por Orago Santa Eulália 3 o Pároco he Abtade da

aprefentação do D. Abbadc Beneditino do Mofíci-

ro de S. Tirfo 3 rende trezentos mil reis : difta de

Lisboa cincoenta e féis léguas 3 e do Porto quatro ,

tem cento e quinze vizinhos.

LaxMOZA y Freguezia no Bífpacío-de Lamego , tem
por Orago N. Senhora da Conceição 3 o Pároco he

Cura confirmado da aprefentação do Reitor de Càr-

querc 3 tem de côngrua três mil e feiscentos reis
5 e o

<]ue rende o pé de altar : difta de Lisboa cincoenta

léguas 5
e de Lamego cinco 3 tem quarenta mora-

dores.

Lamozo ( Santa Maria de ) Freguezia no Arcebif-

pado de Braga 3 o Pároco he Vigário collado da apre-

sentação do Rieitor de S. Pedro Fins de Ferreira 3

rende feílènta mil reis : difta de Lisboa cincoenta e

fete léguas , e de Braga cinco 3 tem fetenta e cinco

fogos.

Lampas, Freguezia no Patriarcado , tem por Ora*
go S. João Baptifta

5
o Pároco he Vigário da apre-

fentação da Mitra 3 rende hum moio de trigo 3 e féis

mil e feiscentos reis em dinheiro 3
que lhe dão os

Corfcgos de Santa Maria Maior da Cidade de Lis-

boa 3 e mil e trezentos reis da Igreja de S. Martin

nho da Villa de Cintra : difta de Lisboa cinco lé-

guas , tem quatrocentos vizinhos.

LançXo
5
Freguezia no Bifpado de Miranda 3 tem

por Orago S. Miguel 3 o Pároco he Cura da apre-

fentação do Reitor de Sortes 5 tem oito mil reis de
côngrua 3 e o que rende o pé de altar : difta de Lis-

boa oitenta léguas 3 e de Miranda oito , tem trinta

e féis moradores.

Lan-
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Landal, Freguezia no Patriarcado , tem porOra-

go o Eípirito Santo , o Pároco he Vigário da apre-

íentaçáo do Commendador Maltez , e Balío Fr. Ma-
noel de Távora e Noronha , rende trinta mil reis

:

difta de Lisboa quatorze léguas , tem noventa e oi-

to fogos.

Landeira, Freguezia no Arcebifpado de Évora y
tem por Orago N. Senhora da Nazareth , o Pároco
he Capelláo Curado da aprefentaçáo de ElRei pelo

Tribunal da Meza da Confciencia , rende três mo-
ios de, trigo , cento e vinte alqueires de cevada, c

dez mil reis em dinheiro : difta de Lisboa dez lé-

guas, e de Évora doze, tem feííenta c oito mora-
dores.

Landim , Freguezia no Arcebifpado de Braga , tem
por Orago N. Senhora da Aífumpçáo , o Pároco he

Cura da aprefentaçáo dos Cónegos Regrantes do Mof-
teiro de Landim , rende feííenta mil reis : difta de

Lisboa feífenta léguas , e de Braga três , tem cento

e quarenta e quatro vizinhos.

Lanhas , Freguezia no Arcebifpado de Braga , tem
por Orago S. Thomé, o Pároco he Vigário da apre-

fentaçáo do Reitor de Sant-Iago de Caldellas , tem

dez mil reis de côngrua, e o que rende o pé de al-

tar : difta de Lisboa feííenta e quatro léguas , e de

Braga duas , tem cincoenta e fete fogos.

Lanhellas , Freguezia no Arcebifpado de Bra-

ga , tem por Orago S. Martinho Bifpo , o Pároco

he Vigário da aprefentaçáo do Reitor de S. Pedro de

Seixas , rende cem mil reis : difta de Lisboa feííen-

ta e quatro le-uas , e de Braga dez , tem cento c

vinte vizinhos.

Lanhezes, Freguezia no Arcebifpado de Braga,

tem por Orago Santa Eulália , o Pároco he Abba-

de da aprefentaçáo de Francifco de Abreu Pereira Cir-

ne^
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ne , da Villa de Vianna , rende feiscentos mil reis

:

difta de Lisboa feiíenta e cinco léguas, e de Braga

cinco , tem cento e fetenta e três moradores.

Lanhozo , Frcguezia no Arcebifpado de Braga,

tem por Orago Sant-Iago , o Pároco he Reitor da

aprefentaçáo da Mitra , rende cento e cincoenta mil

reis : dilta de Lisboa feiíenta léguas , e de Braga duas ,

tem duzentos moradores.

Lapas , Freguezia no Patriarcado
5
tem por Ora-

go N. Senhora da Graça , 'o Pároco he Cura da apre-

fentaçáo do Prior de S. Pedro de Torres Novas , ren-

de hum moio de, trigo , huma pipa de vinho, e féis

mil e quinhentos reis em dinheiro ; difta de Lisboa

dezenove léguas , tem cento e cincoenta moradores.

Lapella , Freguezia no Arcebifpado de Braga,

tem por Orago S. Lourenço , o Pároco he Vigário

da aprefentaçáo do Padroado Real , rende quarenta

mil reis: difta de Lisboa fetenta e duas léguas , e de

Braga dez, tem trinta e fete vizinhos.

Lara, Freguezia no Arcebifpado de Braga, tem

por Orago Santa Eulália, o Pároco he Reitor col-

lado da aprefentaçáo das Religiofas de Santa Anna
de Vianna, rende cento e cincoenta mil reis : difta

de Lisboa fetenta e duas léguas , e de Braga dez ,

tem cento e quarenta e dous vizinhos.

Lardoza, Freguezia no Biípado da Guarda, tem
por Orago S. Martinho Bifpo , o Pároco he Cura

da aprefentaçáo do Vigário das Soalheiras, tem dez

mil reis de côngrua , e o que rende o pé de altar

:

difta de Lisboa quarenta léguas , e da Guarda dez

,

tem cento e feffenta e hum vizinhos.

Larinho , Freguezia no. Arcebifpado de Braga,

tem por Orago N. Senhora da Purificação , o Páro-

co he Vigário da aprefentaçáo do Reitor da Torre de

Moncorvo , rende trinta mil reis : difta dè Lisboa

fef-
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ftíícnta e quatro léguas , e de Braga trinta , tem cen-
to e quarenta e oito fogos.

Lavacolhos , Freguezia no Bifpado da Guarda ,

tem por Orago Santo Amaro 3 o Pároco heCura da
aprefentaçáo do Vigário do Caftelejo, tem de côn-
grua nove mil e quinhenros reis, e o que rende o
pé de altar : difta de Lisboa quarenta e duas léguas ,

e da Guarda dez , tem oitenta e oito vizinhos.

Laviados , Freguezia no Bifpado de Miranda
3 tem

porOrago N. Senhora da AíTiimpçáo, o Pároco he
Cura da aprefentaçáo do Reitor de Babe , tem. de
côngrua fete mil e quinhentos reis, e o que rende o

pé de altar : difta de Lisboa oitenta léguas , e de Mi-
randa oito , tem vinte e cinco vizinhos.

Lavos , Freguezia no Bifpado de Coimbra , tem
por Orago N. Senhora da Conceição , o Pároco he
Vigário da aprefentaçáo da Mitra , rende duzentos

mil reis : difta de Lisboa vinte e oito léguas , e de

Coimbra fete , tem quatrocentos e vinte e dous mo-
radores.

Laundos, Freguezia no Arcebifpado de Braga,

tem por Orago S. Miguel , o Pároco he Abbade da

aprefentaçáo da Mitra, rende quatrocentos mil reis:

difta de Lisboa cincoenta e três léguas , e de Braga

cinco 3 tem noventa e quatro fogos.

Lavra , Freguezia no Bifpado do Porto , tem por

Orago o Salvador, o Pároco he Reitor da apreíèn-

taçáo alternativa do Bifpo , do D. Abbade Benedi-

tino do Mofteito de S. Tirfo, e do Prior de Mo-
reira de Cónegos Regrantes , rende duzentos mil reis

:

difta de Lisboa cincoenta e cinco léguas , e do Porr

to três , tem duzentos e fcíTenta fogos.

Lavradas, Freguezia no Arcebifpado de Braga,

tem por Orago S\ Miguel , o Pároco he Reitor da

aprefentaçáo ck Mitra, rende quarenta nútreis: dií-

ta
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ta de Lisboa feíTenta e quatro léguas y e de Braga

quatro . tem cento e quarenta e oito fogos.

Lavradio 3 Freguezia no Patriarcado , tem por

Orago Santa Margarida , o Pároco he Cura da apre-

fentaçáo do povo , tem oito mil reis de côngrua y c

o que rende o pé de altar : difta de Lisboa duas lé-

guas
3
tem cento e trinta e leis moradores.

Lavre, Freguezia no Arcebifpado de Évora , tem

por Orago N. Senhora da Affumpçáo , o Pároco he

Reitor da aprefentaçáo do Arcediago de Lavre , tem
doze mil reis de côngrua 3 e o que rende o pé de

altar : difta de Lisboa doze léguas y e de Évora oi-

to, tem trezenres e cincoenta vizinhos.

Lazarim 5 Freguezia noBiípado de Lamego D tem
por Orago S. Miguel ^ o Pároco he Abbade colla-

do da aprefentaçáo da*Cafa deFervença^ rende feis-

centos mil reis : difta de Lisboa feflènta léguas , e

de Lamego hurna , tem cento e quarenta e dous vi-

zinhos.

LE

LeboçÃo, Freguezia no Bi fpado de Miranda , tem
por Orago S. Nicolào , o Pároco he Cura da apre-

ientaçáo do Reitor de S. João Baptifta da Caftanhei-

ra , rende cento e cincoenta mil reis : difta de Lis-

boa fetenta léguas , e de Miranda dezoito y tem oi-

tenta e quatro fogos.
' Leça y Freguezia no Bifpado do Porto , tem por

Orago N. Senhora da AiTumpção , o Pároco he Vi-
gário Abbade da aprefentaçáo do Balío 5 rende cen-

to e cincoenta mil reis: difta de Lisboa cincoenta ç
três léguas 3 e do Porto huma , tem duzentos c trin-

ta e dous vizinhos.

Leiria
3 Cidade, a Cathedral dedicada a N. Se-

nhora da AiTumpção , o Pároco he Cura da apre-

íen-
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fentaçáo da Mitra, rende cento e vinte mil reis : dift

ta de Lisboa vinte e duas léguas , tem feiscentos e
cincoenta e dous vizinhos.

Leitões , Freguezia no Arcebifpado de Braga ,

tem por Orago S. Martinho Bifpo , o Pároco he Vi-
gário da aprefentação do Prior do Mofteiro de S*

Vicente de Fora de Lisboa , rende trinta mil reis :

difta de Lisboa feífenta léguas., e de Braga légua e

meia, tem feííênta e fete fogos.

Lemenhe , Freguezia no Arcebifpado de Braga

,

tem por Orago o Salvador , o Pároco he Vigário

perpetuo da aprefentação da Mitra , tem leis mil reis

de côngrua , e o que rende o pé de altar: difta de

Lisboa felTenta léguas , e de Braga duas , tem fef-

fenta e féis vizinhos.

Lentisca, Freguezia no Bifpado de Elvas, tem
por Orago Santa Catharina Virgem , e Martyr , o

Pároco he Cura da aprefentação da Mitra , rende hum
moio de trigo : difta de Lisboa vinte e nove léguas ,

c de Elvas duas, tem vinte e féis moradores.

Santa Leocadia^ Freguezia no Arcebifpado de

Braga , tem por Orago N. Senhora da Aííumpção y

o Pároco he Reitor da aprefentação da Cala de Bra-

gança , rende cento efeffènta mil reis: difta de Lis-

boa fetenta léguas, e de Braga dezoito, tem cento

c trinta c oito vizinhos.

Santa Leocadia , Freguezia no Bifpado de La-

mego , tem por Orago S. Bartholomeu , o Pároco he

Cura da aprefentação do Reitor de Santa Maria de

Sabrozo , da Villa de Barcos , rende trinta mil reis

:

difta de Lisboa cincoenta e quatro léguas , e de La-

mego três , tem cincoenta e dous moradores.

Santa Leocadia de Tamel , Freguezia no Ar-

cebifpado de Braga , tem por Orago a meima San-

ta , o Pároco he Vigário collado da aprefentação das

Re-



í

Religiofas de S. Bento de Vianna , rende feífenta

mil reis : difta de Lisboa feffenta léguas , e de Bra-

ga duas 5 tem feíTenta e fete fogos.

Leomil, Freguezia no Bifpado de Lamego, tem
por Orago Sant-Iago Apoftolo , o Pároco he Rei-

tor da aprefentaçáo do Padroado Real , rende cem
mil reis: difta de Lisboa cincoenta c quatro léguas,

e de Lamego três , tem cento e oitenta e nove vi-

zinhos.

Leomil , Freguezia no Bifpado de Vifeu , tem
>or Orago N. Senhora da Annunciaçáo , o Pároco

ie Vigário da aprefentaçáo da Mitra pelo concurfo ,

rende quarenta mil reis : difta de Lisboa feíTenta lé-

guas , e de Vifeu féis , tem cincoenta e cinco fogos.

S. Leonardo , Freguezia no Arcebifpado de Évo-
ra, tem por Orago o mefmo Santo, o Pároco he
Cura , e juntamente Vigário de Mouráo , da apre-

fentaçáo da Mitra, rende cento e vinte alqueires de
trigo , e hum moio de cevada : difta de Lisboa trin-

ta léguas , e de Évora dez , tem dezoito moradores.

Levegada, Freguezia no Bifpado de Coimbra,
tem por Orago S. Jofé , o Pároco he Cura annual

da aprefentaçáo da Univerfidade de Coimbra , ren-

de feifenta mil reis : difta de Lisboa trinta e fete lé-

guas , e de Coimbra quatro, tem cincoenta e fete

vizinhos.

Lever , Freguezia no Bifpado do Porto , tem por
Orago Santo André Apoftolo, o Pároco he Reitor

da aprefentaçáo alternativa do Papa , e Bifpo , ren-

de quarenta mil reis : difta de Lisboa cincoenta lé-

guas, e do Porto duas, tem noventa e fete fogos.

LI

Licea , Freguezia no Bifpado de Coimbra , tem
por Orago S. Miguel, o Pároco he Cura da apre-

Part. I. X fen-
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fentação do Convento das Religiofas de Santa Cia*
ra extramuros de Coimbra, rende trinta mil reis : dif-

ta de Lisboa trinta e cinco léguas , e de Coimbra qua-
tro , tem cento e dezefete vizinhos,

Lijó , Freguezia no Arcebifpado de Braga , tem
por Orago N. Senhora da AíTumpçáo , o Pároco he
Vigário da aprefentação do Arcediago de Santa Chrif-

tina , rende feíTenta mil reis : difta de Lisboa feííen-

ta léguas , e de Braga três , tem cento e fetenta c

três moradores.

Lilella , Freguezia no Arcebifpado de Braga ,

tem por Orago S. Lourenço , o Pároco he Vigário

da aprefentação do Reitor de S. Pedro de Rio-tor-

to, rende fetenta mil reis: difta de Lisboa fetenta e

huma léguas, e de Braga dezoito, tem fetenta mo-
radores.

LimÃos , Freguezia no Arcebifpado de Braga
3 tem

por Orago S. João Baptifta • o Pároco he Vigário *

ad nutum da aprefentação do Vigário collado de S.

Pedro de Serva, rende oitenta mil reis: difta de Lis-

boa feíTenta e féis léguas , e de Braga onze , tem no-

venta e fete fogos.

LimÃos, Freguezia noBifpado de Miranda, tem
por Orago S. Sebaftião

3 o Pároco he Cura da apre-

fentação do Abbade de Vinhas , tem féis mil reis de

côngrua , e o que rende o pé de altar : difta de Lis-

boa fetenta c cinco léguas r e de Miranda nove , tem
fetenta moradores.

Lindozo , Freguezia no Arcebifpado de Braga,

tem por Orago S. Mamede , o Pároco he Vigário

collado da aprefentação do Sacro Collegio Patriar-

cal , rende cem mil reis : difta de Lisboa feíTenta e

fete léguas, e de Braga fete, tem cento e cincoen-

ta vizinhos.

Linhares, Freguezia no Arcebifpado de Braga,

tem
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cem pôr Orago Santa Marinha , o Pároco hc Ab-
bade da aprefentaçáo do Morgado , e Cafa da Boa-

vida, rende cento e vinte mil reis: difta de Lisboa

fetema léguas , e de Braga oito , tem fetenta e três

vizinhos.

Linhares, Freguezia no Arcebifpado de Braga,
tem por Orago S. Miguel, o Pároco he Reitor da

apreíentaçáo da Mitra, rende quarenta mil reis: dif-

ta de Lisboa feffenta léguas, e de Braga vinte, tem
duzentos e treze fogos.

Linhares , Freguezia no Bifpado de Coimbra *

tem por Orago N. Senhora da Aífumpçáo , o Pá-
roco he Prior da aprefentição da Caía do Infantado,

rende trezentos e vinte mil reis : difta de Lisboa cin-

coenta léguas , e de Coimbra dezoito , tem duzen-
tos e féis vizinhos.

Lisboa , tem quarenta e huma Freguezias. A San-

ta Bafilica Patriarcal , o Pároco he Cura da aprefen-

taçáo da Mitra , rende trezentos mil reis , tem Coad-
jutor com cento e cincoenta mil reis ; os Paroquia-

nos sáo todas as Pefioas Reacs , e todas as que mo-
ráo dentro do Paço, e todos os Miniílros da San-

ta Igreja Patriarcal.

Sacramento, o Pareço he Reitor da apre-

fentaçáo da Mitra, e não tem Padroeiro, rendia an-

tes do terremoto feiscentos mil reis , e tinha feiscen-

tos e treze fogos , hoje rende cem mil reis , e tem
cento e oitenta fogos.

S. Bartholomeu , o Pároco he Vigário da

aprefentaçáo do Reitor de Santo Eloi de Cónegos Se-

culares de S. João Euangelifta , rende cento e trin-

ta mil reis : antes do terremoto do anno do primei-

ro de Novembro de 1755, contava cento e quaren-

ta fogos , e ao prefente ie acha fó com cincoenta.

Santa Engracia , o Pároco he Prior, da apre-
v X ii fen-
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fentação Ordinária , rende feiscentos mil reis y tem
mil e duzentos e feffenta e dous vizinhos.

N. Senhora dos Martyres , o Pároco he Cu-
ra da aprefentaçáo da Mitra ; antes do terremoto ren-

dia quinhentos mil reis , e tinha mil e feiscentos fo-

gos y hoje rende cem mil reis , e tem féis vizinhos.

Santa Ifabel y o Pároco he Reitor collado

da aprefentação da Mitra y
rende três mil cruzados y

tem dous mil quatrocentos e quinze fogos.

— Santa Maria Maior, o Pároco he Reitor da

aprefentaçáo da Mitra , rende cento e trinta mil reis y

tem cento e cincoenta fogos ; e antes do terremoto

rendia trezentos mil reis , e tinha oitocentos e no-

venta e féis fogos.

Santa Marinha , o Pároco he Prior da apre-

fentação Ordinária , rende feiscentos mil reis, tem

cento e feíTenta e cinco fogos.

Santa Juíia , o Pároco he Prior de concur-

fo ; rendia antes do terremoto quatrocentos e oiten-

ta mil reis , e tinha mil novecentos e quarenta fo-

gos , hoje renderá ametade , e tem trezentos e fef-

fenta e hum vizinhos.

Salvador , Freguezia Curada por hum Vi-

gário , da aprefentaçáo do Conde dos Arcos , rende

dous moios de trigo , outro tanto de cevada , qua-

tro pipas de vinho, hum carneiro, e lhe pertence

a quarta parte das oríèrtas \ antes do terremoto tinha

duzentos e feíícnta e féis moradores , hoje tem tre-

zentos fogos.

N. Senhora das Mercês , o Pároco he Cu-
ra da aprefentaçáo do Conde de Oeiras , rende qua-

trocentos mil reis, tem oitocentos e fetc fogos.

Santa Cruz do Caftello , o Pároco he Prior

de concurfo , rende feiscentos mil reis ; antes do terre-

moto tinha trezentos e vinte e dous fogos y hoje tem

trezentos e quinze. San-
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—— Santos o Velho , tem pôr Orago os San-

tos Martyres Vériífimo 5
Máxima , e Júlia , o Pá-

roco he Reitor (vulgo Prior) da aprefentação da Mi-

tra , rende novecentos mil reis ', antes do terremoto

tinha mil fetecentos e oitenta e fete fogos , hoje tem
mil oitocentos e trinta e féis.

S. Vicente de Fora , Freguezia na Igreja

dos Cónegos Regrantes de Santo Agoftinho , cujo

Prior aprefenta o Pároco, com o titulo de Cura, ao

qual rende duzentos mil reis, tem quinhentos e cin-

coenta e dous fogos.

Sant-Iago, o Pároco he Prior da aprefen-

tação do Padroado Real , rende duzentos mil reis

;

conftava efta Freguezia antes do terremoto de cen-

to e vinte fogos, hoje tem feífenta.

N. Senhora da Ajuda , o Pároco he Rei-

tor collado da aprefentação da Mitra ; contava an-

tes do terremoto feiscentos moradores , hoje tem
dous mil cento e vinte e três , rende quatrocentos

mil reis.——
• Santo André , o Pároco he Prior da apre-

fentação dos Beneficiados ; havia nefia Freguezia an-

tes do terremoto cento e quarenta fogos, hoje tem
duzentos e feífenta, rende quinhentos mil reis.

S. Jorge , o Pároco he Prior da aprefenta-

ção da Mitra , rende feiscentos mil reis ; conftava de

cincoenta e oito fogos antes do terremoto , hoje tem
fetenta e dous.

S. Pedro de Alfama , o Pároco he Prior da
aprefentação da Rainha, rende cento e cincoenta mil
reis ; antes do terremoto contava duzentos e quaren-

ta e oito fogos, hoje tem mil e quinhentos.

S. Chriftovão , o Pároco ne Prior da apre-

fentação de D. Jofc de Menezes , Senhor do Mor-
gado da Patameira , rende feiscentos mil reis ; an-

tes
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tes do terremoto tinha quatrocentos e vinte fogos,
hoje conta duzentos e trinta e fcis.

1 S. Joféj o Pároco he Vigário da aprefen-

taçáo da Mitra , rende quinhentos mil reis \ antes do
terremoto contava cinco mil fogos , hoje tem féis mil.

— S. Mamede , o Pároco he Prior da apre-

fentação do Padroado Real y rende cento e trinta mil
reis ; antes do terremoto contava duzentos e fete fo-

gos 3 e hoje tem vinte e cinco.

S. Paulo y o Pároco he Vigário da apre-

fentação da Mitra 3 rende trezentos e cincoenta mil

reis ; contava antes do terremoto mil moradores y

hoje tem pouco menos.

Santo Efteváo , o Pároco he Prior da apre-

fentação da Mitra , rende quatrocentos mil reis , tem
novecentos e feííenta fogos.

S. Martinho , o Pároco he Prior da apre-

íentação da Rainha, rende quinhentos mil reis ; an-

tes do terremoto contava trinta fogos , e hoje cin-

coenta.
- S Sebaftiáo da Pedreira, o Pároco he Rei-

tor da aprefentação da Mitra, rende quinhentos mil

reis , tem oitocentos e feííenta e dous fogos.

N. Senhora da Conceição , o Pároco he

Reitor da aprefentação da Mitra, rende quatrocen-

tos mil reis ; antes do terremoto contava novecen-

tos fogos, hoje tem oitenta e quatro.—— N. Senhora da Pena , o Pároco he Cura

da aprefentação da Mitra , tem fomente de renda o

pé de altar , que chega a trezentos mil reis , tem mil

e trezentos fogos.

Santa Catharina , o Pároco he Cura di

aprefentação da Irmandade dos Livreiros , fita na

mefma Freguezia , rende feiscentos mil reis , tem mil

fetecentos e fetenia e oito fogos.

N.
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N. Senhora do Soccorro , o Pároco he Vi-

gário da aprefentaçáo alternativa do Papa , e Mitra ,

rende quinhentos mil reis , tem oitocentos e trinta

fogos.

S. Thomé , o Pároco he Prior da aprefen-

taçáo da Mitra com referva da Sé Apoftolica , ren«L

de trezentos mil reis , tem duzentos e cincoenta fogos.

S. Nicoláo , o Pároco he Prior da apre-

fentaçáo da Rainha, rende trezentos mil reis; an-

tes do terremoto contava doqs mil trezentos e oito

fogos
5

e hoje tem quinhentos e fetenta e cinco.

Santa Maria Magdalena, o Pároco he Prior

da aprefentaçáo da Rainha , rende quinhentos mil

reis ; contava antes do terremoto oitocentos fogos ,

e hoje fomente quatro.

S. Lourenço , o Pároco he Prior da apre-

fentaçáo do Vifconde de Villa-nova de Cerveira , ren-

de duzentos e cincoenta mil reis ; contava antes do
terremoto cento e cincoenta vizinhos , hoje confia de

cento e quarenta e três.

S, Miguel, o Pároco he Prior da aprefen-

taçáo do Padroado Real , rende trezentos mil reis

;

confiava efta Freguezia antes do terremoto de oito-

centos e fetenta fogos, hoje tem feiscentos e feílèn-

ta e féis.

S. João da Praça , tem por Orago S. João
Baptifta , o Pároco he Prior da aprefentaçáo do Mar-
quez de Angeja ; contava antes do terremoto qui-

nhentos fogos , e rendia duzentos e quarenta mil reis ,

hoje tem lômente dez, e rende cem mil reis.

' S. Juliáo , o Pároco he Prior da aprefen-

taçáo da Mitra ; rendia antes do terremoto hum con-
to de reis , e contava mil novecentos e feffenta fo-

gos , hoje tem íómente trinta , e rende duzentos c

cincoenta mil reis.

An-
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Anjos 3 o Pároco he Reitor da aprefènta-

cão da Mitra ; contava efta Freguezia antes do ter-

remoto dous mil cento e quarenta fogos , hoje tem
dous mil cento e dezefete , rende fetecentos e cin-

coenta mil reis.

N. Senhora da Encarnação , o Pároco he
Cura da aprefentação da Mitra ; antes do terremoto
rendia feiscentos mil reis, e contava dous mil vizi-

nhos , hoje rende duzentos mil reis , e tem nove-
centos e fetenta e dous moradores.

N. Senhora do Loreto, náo tem efta Fre-

guezia território determinado , pois são feus paro-

quianos todos os individuos da Nação Italiana , que
vivem difperfos pela Cidade. He adminiftrada por

hum Provedor , Èfcrivão , Thefoureiro , e mais vo-

tantes Italianos , os quaes aprefentão hum Cura , que

lhes adminiftra os Sacramentos , ao qual dão orde-

nado fufficiente com cafas de refidencia junto ã Igreja

para elle morar , e o Thefoureiro.

Chagas de Jefus , não tem efta Freguezia

território determinado, por fer fomente próprio pa-

ra os Navegantes da Carreira da índia ; tem Pia Ba-

£tifmal, Sacrário, e goza das regalias Paroauiaes:

a nella huma Irmandade com o titulo das Chagas ,

que adminiftra todos os bens pertencentes a efta Igre-

ja , na qual aprefenta hum Cura , cuja renda he in-

certa, como também o numero dos feus paroquia-

nos , que são todos os que fe embarcão nas Náos de

EIRei , e navegáo para os Eftados da índia , e BrazijL

Litem , Freguezia no Bifpado de Coimbra , tem

por Orago Sant-Iago , o Pároco he Vigário colla-

do da aprefentação de EIRei pelo Tribunal da Me-
7a da Confciencia , rende quarenta mil reis : diíta de

Lisboa vinte e oito léguas , e de Coimbra oito , tem

quatrocentos c trinta e dous moradores.

Lo-
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LobÍo s Freguezia no Bifpado do Porto , tem

Í>or Orago Sant-Iago , o Pároco hc Cura da apre*

èntaçáo do Reitor de Canedo , rende cento e oiten-

ta mil reis: difta de Lisboa quarenta e féis léguas,

e do Porto quatro , tem trezentos e vinte e cinco

vizinhos.

Lobão , Freguezia no Bifpado de Vifeu , tem por

Orago S. Julião , o Pároco he Vigário da aprcfen-

taçáo do Padroado Real 3 rende quarenta mil reis

;

difta de Lisboa quarenta léguas , e de Vifeu três ,

tem duzentos e trinta e féis moradores.

Lobeira , Freguezia no Arcebifpado de Braga.,

tem por Orago S. Cofme, e S. Damião, o Páro-

co he Cura da aprefcntaçáo do Cabido da Collegia-

da de Guimarães , tem oito mil reis de côngrua , e

o que rende o pé de altar : difta de Lisboa cincoen-

ta e nove léguas , e de Braga três , tem fetenta c

dous vizinhos.

Lobelhe , Freguezia no Arcebifpado de Braga
,

tem por Orago N. Senhora da AíTumpção , o Pá-

roco he Cura da aprcfentaçáo do Padroado Real ,

rende cem mil reis: difta de Lisboa feííenta léguas,

e de Braga dez , tem noventa e nove fogos.

Lobelhe do mato , Freguezia no Bifpado de

Vifeu, tem por Orago S. Paulo Apoftolo, o Pá-

roco he Cura da aprefentação do Vigário de Fornos
de Maceiradáo , tem féis mil reis de côngrua , e o
<jue rende o pé de altar : difta de Lisboa cincoenta

léguas 3
e de Vifeu duas , tem fetenta e féis vizinhos.

Lobrigos, Freguezia no Bifpado do Porto, tem
por Orago S. João Baptifta . o Pároco he Abbade
collado- da aprefentação do Duque de Lafões , ren-

de dez mil cruzados : difta de Lisboa feffenta e duas

léguas , e do Porto quinze , tem cento e cincoenta

e fete vizinhos.

Lo-
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Lobrigos , Freguezia no Bifpado do Porto , tem

for Orago S. Miguel , o Pároco he Cura da apre-

fentação do Abbade de S. Joáo de Lobrigos , ren-

de cento e cincoenta mil reis : difta de Lisboa fef-

fenta léguas , e do Porto quinze , tem cem fogos.

Lodares, Freguezia no Bifpado do Porto , tem
por Orago Santa Marinha > o Pároco he Abbade da
aprefentação alternativa do Papa , Bifpo, e Conven-
to de Cete dos Eremitas de Santo Agoftinho, ren-

de quinhentos mil reis : difta de Lisboa fetenta lé-

guas , c do Porto féis , tem cento e dez moradores,

Lodoes y Freguezia no Arcebifpado de Braga y

tem por Orago Sant-Iago Apoftolo , o Pároco he
Vigário da aprefentação do Reitor de Vílla-Flor , tem
féis mil reis de côngrua, e o que rende o pé de ak
tar : difta de Lisboa feíTenta léguas , e de Braga vin-

te e cinco , tem quarenta e quatro fogos.

Loivo, Freguezia no Arcebifpado de Braga, tém
por Orago Santa Marinha , o Pároco he Vigário col-

lado da aprefentação das Religiofas de Santa Anna
de Vianna , rende cem mil reis : difta de Lisboa fef-

fenta e féis léguas , e de Braga dez , tem cento e

vinte e hum moradores,

Loivos , Freguezia no Arcebifpado de Braga , tem
por Orago S. Giraldo , o Pároco he Cura da apre-

fentação do Reitor de Santa Maria de Moreiras , tem

de côngrua doze mil e quinhentos reis : difta de Lis-

boa feflenta léguas , e de Braga quinze , tem cento

c trinta vizinhos.

Loivos do Monte , Freguezia no Bifpado do
Porto , tem por Orago S. Paio , o Pároco he Cu-
ra da aprefentação do Abbade de Geftaçô , rende

trinta mil reis : difta de Lisboa cincoenta e cinco lé-

guas , e do Porto doze , tem cincoenta e quatro vi-

zinhos.

Loi-
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Loivos da Ribeira, Freguezia no Bifpado do
Porto , tem por Orago Sanra Maria Magdalena , o
Pároco he Abbade da aprefentaçáo infoliàum do Mor-
gado do Senhor das Chagas Vicente de Távora e No-
ronha Leme Sernache, rende duzentos mil reis: dif-

ta de Lisboa cincoenta c duas léguas , e do Porto

doze, tem feflênta e cinco fogos.

Lomar , Freguezia no Arcebifpado de Braga , tem
por Orago S. Pedro Apoftolo, o Pároco he Reitor

da aprefentaçáo da Mitra , rende feflênta mil reis :

difta de Lisboa feííenta léguas, fica no fuburbio de

Braga , tem vinte e quatro vizinhos.

Lomba
5 Freguezia no Bifpado do Porto . tem por

Orago Santo António , o Pároco he Cura da apre-

fentaçáo do Abbade deMelres, tem féis mil reis de

côngrua , e o que rende o pé de altar : difta de Lis-

boa cincoenta e quatro léguas , e do Porto três , tem
cento e dez moradores.

Lomba, Freguezia no Bifpado da Guarda, terá

por Orago o Eipirito Santo , o Pároco he Cura da

aprefentaçáo do Vigário da Villa do Touro , tem
fetemil reis de côngrua, e o que rende o pé de al-

tar : difta de Lisboa cincoenta léguas , e da Guar-
da três , tem quarenta e féis vizinhos.

Lomba , Freguezia no Bifpado do Porto , tem
por Orago S. Pedro Apoftolo , o Pároco he Abba-
de da aprefentaçáo infoliàum da Mitra, rende duzen-

tos e vinte mil reis : difta de Lisboa cincoenta e tres

léguas , e do Porto dez , tem cincoenta e féis fogos.

Lombo , Freguezia no Arcebifpado de Braga , tem
por Orago o Efpirito Santo , o Pároco he Vigário

da aprefentaçáo do Abbade de Chacim, tem féis mil

reis de côngrua, e o que rende o pé de altar: difta

de Lisboa oitenta e duas léguas , e de Braga vinte

c oito, tem feífenta e quatro fogos.

Lon-
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Longa > Freguezia no Bifpado de Lamego , tem

por Orago S. Pelagio , o Pároco he Abbade da apre-

sentação do Cabido da Sé de Lamego, rende qua-

trocentos e cincoenta mil reis : difta de Lisboa cin-

coenta e quatro léguas , e de Lamego quatro , tem
cento e vinte e fete vizinhos.

Longos , Freguezia no Arcebifpado de Braga ,

tem por Orago Santa Chriftina , o Pároco he Vi-

gário da aprefentação do Arcediago de Olivença ,

vulgo de Santa Chriftina. rende cem mil reis: difta

de Lisboa feíTenta léguas, e de Braga huma , tem
duzentos e vinte fogos.

Longos valles , Freguezia no Arcebifpado de

Braga , tem por Orago S. Joáo Baptifta , o Pároco
he Vigário da aprefentação do Padroado Real , ren-

de cem mil reis : difta de Lisboa fetenta e huma lé-

guas, e de Braga nove e meia, tem quatrocentos c

oitenta e nove fogos.

Longroiva , Freguezia no Bifpado de Lamego *

tem por Orago N. Senhora da Natividade , o Pá-

roco he Vigário da aprefentação de EIRei pelo Tri-

bunal da Meza da Confciencia , rende quarenta mil

reis: difta de Lisboa feíTenta léguas, e de Lamego
dez, tem cento e trinta e três moradores.

Lordelo, Freguezia no Arcebifpado de Braga,
tem por Orago Sant-Iago Apoftolo , o Pároco he

Vigário da aprefentação do Arcediago de Santa Chrif-

tina , rende quarenta mil reis : difta de Lisboa fe-

tenta e três léguas , e de Braga três e meia , tem cen-

to e trinta vizinhos.

Lordelo, Freguezia no Arcebifpado de Braga,

tem por Orago N. Senhora da Expectação, o Pá-

roco he Abbade da aprefentação do Morgado de Bar-

beita, rende cento e cincoenta mil reis, tem alter-

nativa nos dízimos com a Igreja de S. Martinho ,

que
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que antigamente era huma fó Igreja , c por iffo co-

brão os dízimos igualmente : difta de Lisboa feten-

ta e duas léguas, e de Braga nove, tem cincoenta

e fete fogos.

Lordelo, Freguezia no Arcebifpado de Braga,

tem por Orago Santa Maria Magdalena , o Pároco

he Vigário collado da aprefentação da Mitra, ren-

de feffenta mil reis : difta de Lisboa feffenta e féis lé-

guas, e de Braga treze, tem cento e feffenta mora-

dores.

Lordelo , Freguezia no Arcebifpado de Braga ,

tem por Orago S. Chriftovão, o Pároco he Abba-

de da aprefentação da Mitra , rende duzentos mil

reis: difta de Lisboa feffenta léguas , e de Braga féis ,

tem feffenta e dous vizinhos.

Lordelo, Freguezia noBifpado do Porto, tem

por Orago o Salvador , o Pároco he Abbade da apre-

fentação do Bifpo , rende hum conto de reis : difta

de Lisboa cincoenta e féis léguas , e do Porto qua-

tro , tem duzentos e oitenta fcgos.

Lordelo do Ouro, Freguezia no Bifpado do
Porto , tem por Orago S. Martinho Bifpo , o Pá-

roco he Reitor da aprefentação do Padroado Real

,

rende cem mil reis : difta de Lisboa cincoenta e duas

léguas , e do Porto meia légua , tem duzentos e oi-

tenta fogos.

Loudoza , Freguezia no Bifpado de Vifeu , tem

por Orago S. Pedro Apoftolo , o Pároco he Vigá-

rio da aprefentação do Padroado Real , rende cem
mil reis : difta de Lisboa cincoenta léguas , e de Vi-

feu légua e meia, tem trezentos ehum vizinhos.

LorÍga , Freguezia no Bifpado de Coimbra , tem
por Orago Santa Maria Maior , o Pároco he Vigá-

rio da aprefentação do Padroado Real , rende qua-

renta mil reis : difta de Lisboa quarenta e quatro lé-

guas,
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guas, e de Coimbra quatorze, tem cento c oiten-

ta e quatro fogos.

; LorvSo , Freguezia no Bifpado de Coimbra , tem
Íor Orago N. Senhora da Expe&ação , o Pároco
e Cura annual da aprefentaçáo das Religiofas de S.

Bernardo do Mofteiro de Lorvão , rende oitenta mil
reis: difta de Lisboa trinta e féis léguas, e de Co-
imbra duas , tem trezentos e oitenta fogos.

Lostoza, Freguezia no Arcebifpado de Braga,
tem por Orago Sant-Iago , o Pároco he Abbade da
aprefentaçáo daCafa da Barca, rende oitocentos mil
reis : difta de Lisboa cincoenta e oito léguas , e de

Braga quatro e meia , tem duzentos e feíTenta e hum
vizinhos.

Loulé, Freguezia no Reino do Algarve , tem
por Orago S. Clemente , o Pároco he Prior da apre-

Tentação de EIRei pelo Tribunal da Meza da Con-
fcicncia, rende duzentos e quarenta alqueires de tri-

go , cento e oitenta de cevada , cento e oitenta al-

mudes de vinho cru, piais de humas Capellas deMif-
ías cento c dezefeis alqueires de trigo , e vinte e qua-

tro mil reis em dinheiro: difta de Lisboa quarenta

léguas, e de Faro, Cidade Capital, duas, tem qui-

nhentos e cincoenta vizinhos.

Loure , Freguezia no Bifpado de Coimbra , tem
por Orago S. João Baptifta, o Pároco he Reitor da

aprefentaçáo das Religiofas do Convento de Jesus

da Cidade de Aveiro , rende cincoenta mil reis : dif-

ta de Lisboa quarenta e três léguas, e de Coimbra
nove , tem fetenta e hum vizinhos.

Loureda , Freguezia no Arcebifpado de Braga ,

tem por Orago S. Miguel , o Pároco he Vigário col-

lado da aprefentaçáo do Arciprcftc de Braga , rende

cento e cincoenta mil reis : difta de Lisboa fefienta lé-

guas , e de Braga íeis , tem trinta e quatro vizinhos.

Lou-
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Louredo, Freguezia no Arcebifpado de Braga,

tem por Orago o Salvador , o Pároco he Vigário

da aprefenraçáo do Prior do Mofteiro do Souto, ren-

de trinta mil reis : difta de Lisboa feíTenta léguas ,

e de Braga duas. Efta Freguezia he meeira com S.

Martinho do Campo; no anno em que he meeira,

tem trinta e cinco vizinhos , e quando náo he , tem
cincoenta e três moradores.

Louredo , Freguezia no Arcebifpado de Braga ,

tem por Orago S. João Baptifta, o Pároco he Ab-
bade de concurfo Synodal , rende quatrocentos mil

reis : difta de Lisboa feflenta léguas , e de Braga oi-

to , tem cincoenta vizinhos.

Louredo, Freguezia no Arcebifpado de Braga,
tem por Orago N. Senhora do Rofario, o Pároco
he Vigário collado da aprefentaçáo do Abbade de

S. Gens de Salamonde , rende cincoenta mil reis

:

difta de Lisboa feíTenta e quatro léguas , e de Bra-

ga cinco , tem cento e quatro vizinhos.

Louredo, Freguesa no Arcebifpado de Braga,
tem por Orago N. Senhora da Purificação, o Pá-
roco he Abbade da aprefentaçáo da Mitra , rende qua-

trocentos mil reis : difta de Lisboa feíTenta e oito lé-

guas, e de Braga doze , tem noventa e hum vizi-

nhos.

Louredo, Freguezia no Bifpado do Porto, tem
por Orago S. Vicente Martyr , o Pároco he Cu-
ra da aprefentaçáo do Reitor de Canedo, rende oi-

tenta mil reis : difta de Lisboa quarenta e féis léguas,
e do Porto quatro, tem cento e feflenta e dous vi-

zinhos,

Louredo , Freguezia no Bifpado do Porto , tem
por Orago S. Chr;ftováo, o Pároco he Abbade da
aprefentaçáo alternativa do Papa , e do Abbade Be-
neditino do Mofteiro de Paço de Souza , com qua-

tro
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tro mezes , rende trezentos e fetenta mil reis : dífta

de Lisboa cincoenta e fete léguas , e do Porto cin-

co , tem cento e feis^ moradores.

Louredo, Freguèzia no Arcebifpado de Évora,
tem por Orago Santa Clara , o Pároco he Cura da

aprefentaçáo da Mitra , tem trezentos e trinta alquei-

res de pão meado : difta de Lisboa vinte léguas , e

de Évora onze , tem cento e dezefete vizinhos.

Loureira , Freguèzia no Arcebifpado de Braga ,

tem por Orago Santa Eulália
?
o Pároco he Abba-

de de concurfo Synodal , rende duzentos e vinte mil

reis : difta de Lisboa cincoenta e oito léguas , e de

Braga huma c meia, tem cincoenta e nove fogos.

Loureiro, Freguèzia noBifpado do Porro 3 tem
por Orago S. Joáo Baptifta, o Pároco he Cura da

aprefentaçáo do Reitor de Avança, rende duzentos

mil reis : difta de Lisboa quarenta e cinco léguas,

c do Porto fete , tem quatrocentos e trinta e três mo-
radores.

Loureiro, Freguèzia no Bifpado do Porto, tem

por Orago S. Pedro Apoftolo , o Pároco he Ab-
bade da aprefentaçáo da Cafa de Murça , rende três

mil cruzados : difta de Lisboa cincoenta e £ete lé-

guas , e do Porto quatorze , tem duzentos e dous

fogos.

S. Lourenço , Freguèzia no Arcebifpado de Évo-

ra, tem por Orago o mefmo Santo, o Pároco he

Capei láo Curado da aprefentaçáo do Arcebifpo , ren-

de duzentos e quarenta alqueires de trigo , cento e

vinte de cevada , e trinta mil reis em dinheiro : dif-

ta de Lisboa treze léguas , e de Évora féis, tem qua-

renta e dous vizinhos.

S. Lourenço , Freguèzia extra muros da Cidade

de Elvas, tem por Orago o mefmo Santo , o Pá-

roco he Capelláo da aprefentaçáo da Mitra, rende.

du-
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duzentos e cincoenta e cinco alqueires de trigo : dif-

ta de Lisboa trinta léguas , e tem feííenta e dous vi-

zinhos.

S. Lourenço do Douro , Freguezia no Bifpa-

do do Porto, tem por Orago omefmo Santo, o Pá-

roco he Ábbade da aprefentação alternativa do Prior

do Morteiro de Villa boa, de Cónegos Regrantes,

c do D. Abbade Beneditino do Moííciro de S. João

dePendorada, rende cento ecincoenta mil reis: dif»

ta de Lisboa cincoenta léguas , e do Porto fete , tem

fetenta e dous vizinhos.

Loures (Santa Maria de) Freguezia no Patriar-

cado , tem por Orago N. Senhora da Aííumpçáo,

o Pároco he Vigário da aprefentação da Mitra, ren-

de quarenta mil reis: difta de Lisboa duas léguas,

tem mil duzentos e dez fogos.

Louriceira , Freguezia no Patriarcado , tem por

Orago N. Senhora da Conceição , o Pároco he Cu-
ra da aprefentação do povo , rende cincoenta mil reis

:

difta de Lisboa dezoito léguas , tem cento e três mo-
radores.

Louriçal , Freguezia no Bifpado de Coimbra,
tem por Orago Sant-lago Apoftolo • o Pároco he

Vigário da aprefentação da Univerfidade de Coim-
bra , rende duzentos mil reis : difta de Lisboa vin-

te e oito léguas , e de Coimbra féis , tem novecen-

tos vizinhos.

Louriçal , Freguezia no Bifpado da Guarda , tem
por Orago S. Bento , o Pároco he Cura da aprefen-

tação do Vigário de S. Vicente da Beira, rende vin-

te mil e duzentos reis : difta de Lisboa trinta e oi-

to léguas , e da Guarda onze , tem cento c quaren-

ta e íete fogos.

Lourinha , Freguezia no Patriarcado, tem por

Orago N. Senhora da Annunciaçáo , o Pároco he

P«rt. l. y Rei-
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Reitor de concurfo Synodal, rende vinte mil íeis,

três cântaros de azeite , trinta e cinco almudes de
vinho , dous moios de trigo , outro tanto de ceva-

da , e vinte e move mil e feiscentos reis em dinhei-

ro : difta de Lisboa dez léguas , tem cento e cin-

coenta vizinhos.

Louroza , Freguezia no Bifpado do Porto , tem
por Orago Sant-Iago Apoftolo , o Pároco he Ab-
bade da collaçáo Ordinária , rende quatrocentos mil

reis : difta de Lisboa quarenta e oito léguas , e do
Porto três , tem cento e quarenta e oito vizinhos*

Louroza , Freguezia no Bifpado de Vifeu , tem
por Orago S. João Baptifta, o Pároco he Cura da

aprefentaçáo da Mitra , rende feíTenta mil reis: difc

ta de Lisboa cincoenta léguas , e de Vifeu meia lé-

gua, tem trezentos e cincoenta vizinhos.

Louroza , Freguezia fio Bifpado de Coimbra ,

tem por Orago S. Pedro Apoftolo , o Pároco he Vi-

gário da aprefentaçáo dà Mitra , rende feíTenta mil

reis : difta de Lisboa quarenta léguas , e de Coim-
bra nove , tem fetenta e hum vizinhos.

Louza, Freguezia no Arcebifpado de Braga , tétn

por Orago S. Lourenço , o Pároco he Vigário col-

lado da aprefentaçáo do Cabido da Sé de Braga, ren-

de cem mil reis : difta de Lisboa feíTenta léguas , e

de Braga vinte e cinco , tem duzentos e quarenta c

féis moradores.

Louza, Freguezia no Patriarcado ^ tem por Ora-

go S. Pedra Apoftolo , o Pároco he Cura da apre-

sentação do povo, rende dous moios de trigo, qua-

renta alqueires de cevada , quatorze arrobas de car-

ne pelo Natal , e o foliar que importará em doze

mil e oitocentos , e três mil reis em dinheiro : dif-

ta de Lisboa três léguas, tem cento e quarenta e nove

vizinhos,

JLotf-
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Lousa, Freguezia no Bifpado da Guarda, tem
por Orago N. Senhora dos Altos Ceos , o Pároco

he Vigário da aprefcntação de EIRei pelo Tribunal

da Meza da Confciencia , rende quarenta mil reis

:

difta de Lisboa quarenta léguas , e da Guarda do-

ze, tem cento e feffenta e nove vizinhos.

LouzÃ, Freguezia no Bifpado de Coimbra , tem
por Orago S. Silveftre, o Pároco he Prior da apre-

Tentação do Padroado Real , rende quatrocentos mil

reis: difta de Lisboa trinta e três léguas, e de Co-
imbra quatro , tem fetecentos e dons vizinhos.

Louzada, Freguezia no Arcebispado de Braga,

tem por Orago S. Miguel , o Pároco he Vigário

collado da aprefentação do Abbade do Salvador de

Aveleda, rende noventa mil reis : difta de Lisboa

cincoenta e três léguas, e de Braga leis , tem oiten-

ta e quatro fogos.

Louzada, Freguezia no Arcebifpado de Braga,

tem por Orago Santa Margarida , o Pároco he Ab-
bade da aprefentaçáo do Conde de Villa-nova , ren-

de trezentos e cincoenta mil reis : difta de Lisboa

cincoenta e três léguas , e de Braga féis , tem cin-

coenta e nove fogos.

Louzado, Freguezia no Arcebifpado de Braga,

tem por Oraco Santa Marinha , o Pároco he Ab-
bade da apreíentaçáo alternativa do Papa 3 Mitra, c

do Moftciro Benediâino de S. Tirfo , rende trezen-

tos e cincoenta mil reis : difta de Lisboa cinecentaf

e féis léguas , e de Braga quatro , tem trinta e fe-

te vizinhos.

LU

Santa Lucrécia, Freguezia no Arcebifpado de
Braga , tem por Orago Sant-Iago Apoftolo , o Paro-

Y ii co
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co he Vigário perpetuo da aprefentação de hum Có-
nego da Sé de Braga , rende cincoenta mil reis : di£

ta de Lisboa feífenta e huma léguas
3

e de Braga
huma, tem oitenta moradores.

Lufreí , Freguezia no Arcebifpado de Braga 5

tem por Oiago o Salvador , o Pároco hc Vigário

collado da aprefentação do Reitor deGundar, rcn^

de cem mil reis : difta de Lisboa feflênta e duas lé-

guas 5 e de Braga nove , tem cento e cincoenta vi-

zinhos.

Lumiar, Freguezia no Patriarcado , tem porOra-
go S. João Baptifta , o Pároco he Prior da aprefen-

tação da Abbadeça do Convento de Odivellas da

Ordem de S. Bernardo , rende quatrocentos e oi-

tenta mil reis : difta de Lisboa huma légua , tem
quatrocentos e cincoenta vizinhos.

Lumiares , Freguezia no Bifpado de Lamego
3

tem por Orago a Santa Cruz , o Pároco He Vigá-

rio da aprefentação do Padroado Real , rende qua-

renta mil reis : difta de Lisboa cincoenta e cinco lé-

guas y e de Lamego duas , tem quarenta morado^
XQS.

S. Luiz , Freguezia no Arcebifpado de Évora 5

tem por Oràgo o mefmo Santo , o Pároco he Cu-
ra da aprefentação da Mitra , rende trcs moios de

trigo 3 e doze mil reis em dinheiro : difta de Lisboa

vinte e quatro léguas 5 e de Évora onze , tem cen-

to e féis moradores.

Luzellos, Freguezia no Arcebifpado de Braga"

,

tem por Orago Santo Amaro, o Pároco he Vigá-

rio collado da aprefentação do Reitor de Marzagão ,

rende trinta mil reis : difta de Lisboa feíTenta e qua-

tro léguas , e de Braga vinte
?
tem vinte e quatro

vizinhos.

Luzellos p
Freguezia no Bifpado de Lamego ^

tem
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tem por Orago N. Senhora da Luz 5 o Pároco he

Cura da aprefentação do Vigário de Penha da A-
guia, tem de côngrua quatro mil e oitocentos reis,

e o que rende o pé de altar: diíla de Lisboa feííen-

ta léguas , e de Lamego quinze , tem trinta e cin-

co vizinhos.

Santa Luzia , Freguezia no Arcebifpado de Évo-
ra , tem por Orago a mefma Santa , o Pároco he

Prior da aprefentação delRei pelo Tribunal da Me-
za da Confciencia, rende cento e feflenta alqueires

de trigo , e moio e meio de cevada : diíla de Lis-

boa vinte léguas , e de Évora quinze , tem cento e

quarenta e oito fogos.

Luzim 5
Freguezia no Bifpado do Porto , "tem

por Orago S. João Baptiíla , o Pároco he Abbade
collado da aprefentação alternativa da Abbadeça do
Morteiro de Arouca da Ordem de S. Bernardo com
fels mezes , do Conde do Redondo com três 3 e com
outros três Gonfalo Thomaz Peixoto da Silva Al-

meida Macedo e Carvalho , rende feiscentos e cin-

coenta mil réis: dífta de Lisboa cincoenta e féis lé-

guas , e do Porto féis , tem cento e trinta e três

moradores.

Luzinde 3 Freguezia no Bifpado de Vifeu, tem
por Orago N. Senhora da AíTumpção , o Pároco he

Cura da aprefentação do Reitor de Pindo , tem dez

mil reis de côngrua, e o que rende o pé de altar:

diíla de Lisboa cincoenta léguas , e de Vifeu três,

tem noventa e dous vizinhos.

Luzio 5 Freguezia no Arcebifpado de Braga , tem
por Orago São Veriífimo , o Pároco he Vigário

collado da aprefentação da Mitra , rende fttenta

mil reis : diíla de Lisboa feflenta e cinco léguas 9

e de Braga oito e meia , tem cento e cinco mora-
dores.

Lu-
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Luzo > Freguezia no Bifpado de Coimbra , teflí

por Orago N. Senhora da Natividade , o Pároco he
Cura annual da aprefentação do Collegio dos Ere-

mitas de Santo Agoftinho de Coimbra , rende qua-

renta mil reis : difta de Lisboa trinta e fetc léguas ,

e de Coimbra três, tem cento e noventa fogos.

Fim da Primeira Partb.
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